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Sammanfattning: 
Målet med den här undersökningen var att studera vilken betydelse som skoglig kontinuitet 
har för den biologiska mångfalden associerad till storsvampar. Genom att studera historiska 
kartor har fakta om landskapets skogliga kontinuitet fastställts och möjliggjort en selektion av 
två jämförbara lokaler med samma typ av jordart och berggrund men med olika typ av 
skogshistorik. En av skogarna, Nösdala med koordinaterna N 6217108 och E 422288 har en 
lång skoglig kontinuitet från 1684 medan den andra skogen, Gulastorp med koordinaterna N 
6221084 och E 424423 har en kort skoglig kontinuitet från 1926-34. 
För att undersöka vilken skogshistorik som är viktigast för den biologiska mångfalden så har 
en inventering av svamparter, trädarter och skogliga strukturer (död ved och stubbar) genom-
förts på de två olika lokalerna, som båda finns på Göingaåsen i norra Skåne, Sverige. Idag 
består landskapet på de två lokalerna av skog med en dominans av bok Fagus sylvatica men 
även ek Quercus robur, tall Pinus sylvestris, avenbok Carpinus betulus och lind Tilia cordata 
förekommer medan örter och gräs växer glest. För att fastställa den potentiella betydelsen av 
biologisk mångfald associerat till svampar så har en kvalitativ dokumentation av de olika 
svamparterna genomförts på de två lokalerna och observationer demonstrerar tydligt närvaron 
av svamparter som räknas till signalarterna (Cordyceps ophioglossoides, Mutinus caninus, 
och Holwaya mucida).  Men även observationer av andra arter som är viktiga för den biolo-
giska mångfalden knuten till evertebrat fauna har gjorts (Fomes fomentarius och Daedalea 
quercina). Överlag så fanns det fler svamparter i skogen med lång kontinuitet varav en art 
Holwaya mucida är sällsynt i hela Europa. 
De viktigaste upptäckterna med den här undersökningen var demonstrationen av hur svamp-
populationer kan sättas i samband med skoglig kontinuitet och även användas som indikatorer 
för skogslandskap med höga naturvärden.  
 



 
 
Abstract:  
The aim of this study was to investigate how forest continuity relates to biodiversity associ-
ated to macro fungi. Data on forest continuity based on the information from historical maps, 
enabled the selection of two comparable locations with the same type of soil and bedrock but 
with different forest continuity. One forest has a long-term continuity from 1684 while the 
other has a short-term continuity from 1926-34. 
 To investigate which forest history is most important for biodiversity associated with fungi 
an investigation of fungi species, tree species and forest structures (dead wood, stumps) was 
carried out at the two different sites, one forest in Nösdala with co-ordinates N 6217108 and E 
422288 and one forest in Gulastorp with co-ordinates N 6221084 and E 424423, both located 
on Göingaåsen in north of Scania, Sweden. Today, the landscapes at the two sites consist of 
forests with striking abundance of Fagus sylvatica (beech) but also Quercus robur (oak), 
Pinus sylvestris (pine), Carpinus betulus (hornbeam) and Tilia cordata (lime) occur, while 
herbs and grasses are rare. To assess the potential importance of fungi species for biodiversity 
a qualitative documentation of the various fungi species was performed at the two study areas. 
The study observations clearly demonstrated the presence of fungi species that have been 
claimed to be indicators of long-term continuous forests (Mutinus caninus and Holwaya 
mucida) and also indicators of biodiversity (Fomes fomentarius and Daedalea quercina).  The 
observation of the biodiversity species in the present study and the appearance of these spe-
cies in the long-term continuous forest, with increased abundance of dead tree, support the 
notion of a correlation to invertebrate biodiversity indicators.  In general there was a marked 
increased number of  fungi species in the long-term continues forest and interestingly one 
species, Holwaya mucida , is considered to be rare in all of Europe.   
The important finding of the present study was the demonstration of fungi species populations 
that could be correlated to forest structure for long-term continuous forests and thus be used 
as indicators for such continuity.  It is concluded that fungi can well be used as an important 
complement to other species in inventory studies of forests with potential high nature values. 
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En undersökning av förhållandet mellan skoglig kontinuitet och 
svampar i bokskog 

Då biologisk mångfald i en skog är beroende av skogens historia och vilka ingrepp som gjorts 
genom åren fann jag det intressant att studera två bokskogar med olika lång kontinuitet. Jag 
har valt att lägga min studie i Hässleholms kommun då det finns mycket bokskog i trakten. 
Bokskogen är intressant eftersom merparten av ädellövträdens bestånd i Sverige är viktiga 
rester av stora centraleuropeiska nemorala skogar. Bokskogarna är av stort värde som en na-
tur- och kulturresurs för allmänheten men också som en resurs för vetenskaplig forskning. Jag 
har valt att inrikta mig på storsvamparnas mångfald då de är tillgängliga på hösten och många 
också är signalarter, alltså arter som indikerar miljöer med höga naturvärden (Nitare, 2000). 
Många vedsvampar är också mångfaldsskapare genom att de orsakar strukturer i det enskilda 
trädet som andra arter är beroende av som t.ex. rötad ved och mulm som vedlevande insekter 
utnyttjar. Genom att studera historiska kartor över Hässleholms trakt har jag skaffat mig in-
formation om bokskogens ålder. För att kunna göra en jämförelse av en bokskog med lång 
skoglig historia respektive en ung bokskog så har jag inventerat svampfloran, trädslag och 
skogliga strukturer (stubbar, omkrets och död ved) i de olika skogstyperna. 

Bakgrund 

Innebörden av skoglig kontinuitet  

En kontinuitetsskog är enligt Skogsstyrelsens definition ett område som varit trädbevuxet utan 
väsentliga trädslagsbyten sedan 1700-talet (Nitare, 2000). Idag är en kontinuitetsskog en rest 
av naturliga skogslandskap eller så består de av kulturpräglade skogar som har ett historiskt 
ursprung i t.ex. en löväng eller trädbevuxen betesmark. Undersökningar om skogens historia 
är beroende av när den äldsta kartan eller dokumentet över området gjordes. Sverige har ur ett 
internationellt perspektiv ett stort antal äldre kartor och det innebär att det går att studera och 
analysera hur skogslandskapet har förändrats från de tidigaste kartorna från 1600-talet till 
idag.  

När begreppet skoglig kontinuitet används är det viktigt att, förutom till vilken tid skogen kan 
knytas också klargöra vilka substrat som finns i skogen. Ofta ska det finnas gamla träd i sko-
gen, en gammelträdskontinuitet och speciella strukturer som grova rötade stammar, variation 
av trädslag och ålder, öppna gläntor, fuktiga partier, buskskikt. Äldre träd är viktiga som sub-
strat för andra arter och en ålder över 150 år utgör en riktlinje (Niklasson & Nilsson, 2005). I 
modernt skogsbruk avverkas träden innan de fått genomgå sin naturliga biologiska livscykel 
genom att tillåtas att bli gamla. När träd åldras får de gradvis strukturer som andra organismer 
(svampar m.fl.) är beroende av. Strukturer som åldrande träd får är exempelvis grova grenar 
och tjockare bark med sprickor som ger bättre fäste och vattenhållande egenskaper. Andra 
strukturer kan uppkomma genom yttre skador t.ex. röthål, som är håligheter orsakade bl.a. av 
vedlevande svampar. Svampar kan också hjälpa till att hålla skadan i trädet öppen och även 
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göra skadan större. Skadans storlek och trädets överväxningshastighet (det sätt trädet repare-
rar skadan) kan vara en avgörande faktor för mulmbildning som är en intressant struktur hos 
träd. Mulmhål och mulm är de håligheter och restmaterial i träd som bildas av bl.a. svampin-
fekterad ved. Till svampangripen ved kan man knyta en rik insektsfauna och i gammelskog 
finns det flera hundra vedlevande svamparter som utnyttjar öppna skador och blottad ved som 
ingångsplats (Niklasson & Nilsson, 2005).  

Att använda begreppet kontinuitet är lämpligt för att identifiera och hitta områden med höga 
naturvärden.  Skogsstyrelsens rapport nr 20 (Thomasson, 2008) bygger på att kontinuitet är 
avgörande för varför vissa arter uppträder på vissa ställen men inte på andra där det miljömäs-
sigt ser likadant ut. Enligt rapporten kan alla icke kalavverkade skogar, även om de varit an-
vända för vedtäkt under lång tid och varit hårt dimensionsavverkade (d.v.s. avverkade när 
träden nått en viss storleksdimension) klassificeras som kontinuitetsskogar. Arter som är 
knutna till skogar med lång kontinuitet är svårspridda vilket har sin orsak i att arterna lever på 
enskilda träd i skogen men har svårt att sprida sig till träd i närheten, större ingrepp som bry-
ter den skogliga kontinuiteten gör att arterna inte kan hävda sig och försvinner. 

Bokskogen 

Bokskog har sin svenska huvudutbredning i Skåne där den vandrade in för 3500 år sedan från 
nuvarande Danmark. Kunskapen om trädens invandring känner vi till genom de rester som 
växterna lämnat efter sig i sjöar och myrar i form av makrofossil och pollen. För 2500 år se-
dan etablerades boken, Fagus sylvatica, som skogsbildande träd eftersom den gynnas av det 
fuktigare och kallare klimatet som skedde under pågående klimatförändring. Boken blev då 
det dominerande skogsträdet i Skåne (Emanuelsson et al., 2002). Boken är ett mycket konkur-
renskraftigt träd då det är skuggtåligt och kan bli gammalt, man räknar med att boken kan nå 
en ålder av 300-400 år (Niklasson & Nilsson, 2005). Under 1600-talet var skogstillståndet 
relativt gott i norra Skåne och förmodligen var den biologiska mångfalden relativt intakt fram 
till 1600-1700-talet. Utarmningen av de lokala urskogsarterna tog förmodligen fart i takt med 
uppodling och ett intensivare bruk av skogen (Niklasson & Nilsson, 2005). Trots det rådande 
förbudet mot virkesslöseri av bok blev den fria dispositionsrätten över bokskogen som inför-
des 1793 orsaken till att bokskogsarealen i Skåne var som lägst under 1850-talet (Emanuelsson 
et al., 2002). Intresset för bättre skogsvård bidrog till nyplantering av bok men också av gran 
och tall. Ett tydligt mönster är att otillgängliga sluttningar och steniga och blockrika marker 
hade kvar mer träd under 1800-talet än andra trakter och därför en högre biologisk mångfald 
än områden som odlades upp (Niklasson & Nilsson, 2005). För att skydda det skånska skogs-
landskapet utarbetade myndigheterna ett lagförslag till skydd av bokskog och 1974 tillkom 
Bokskogslagen (lagen omfattar inte röjning och gallring). 1984 kom Skogsvårdslagen som 
skyddar även andra ädelträd som alm, ask, lind, lönn, ek och avenbok och efter 1984 har bok-
skogens areal varit konstant (Emanuelsson, et al., 2002). Sedan 1990-talet har det uppmärk-
sammats att en stor del av den hotade mångfalden av arter i landet finns i bokskog och det är 
trädens höga ålder som är en av de viktigaste orsakerna. Genom studier av insekter, lavar och 
svampar har man påvisat bokens höga biologiska värde och dess betydelse för en rad hotade 
arter (Niklasson & Nilsson, 2005). 
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Svamparnas ekologi 

Svamparna saknar klorofyll och kan därför inte bilda nödvändiga kolföreningar därför är de 
beroende av redan bildade näringsämnen som finns i förmultnande växter och djur (saprofy-
ter). Svamparna kan också ta näring direkt från levande organismer (parasiter). Många 
svamparter lever i symbios med växter genom bildning av mykorrhiza. I symbiosen får växten 
nytta av svampens förmåga att ta upp vatten och mineraler och i utbyte får svampen kolhydra-
ter som växten producerar via fotosyntesen.  En svamp består av små hårliknande trådar som 
kallas hyfer. Dessa utvecklas till ett fint nät, mycel som växer genom det material som ger 
svampen näring som stubbar, träd m.m. Genom att de utsöndrar hydrolytiska enzymer så bryts 
stora organiska molekyler som kolhydrater, proteiner och fetter som finns i substratet ner till 
mindre molekyler som sedan absorberas som näring av svampens celler (Widén & Widén, 
2008). Svamparnas stora betydelse som nedbrytare i naturen är en viktig del av det ekologiska 
kretsloppet. De vedlevande svamparna är viktiga för störningsdynamiken i skogen eftersom 
de orsakar röta som gör att träd lättare bryts och därigenom öppnar upp skogen. Öppna ytor 
som bildas genom att stora träd dör är ovanliga i sydsvenska skogar (Niklasson & Nilsson, 
2005). Intressant för mångfalden är att vedsvampar ger upphov till stamskador på träd och 
olika typer av rötad ved och mulm som skapar viktiga livsmiljöer som andra arter är beroende 
av. 

Signalarter och nyckelbiotoper 

Begreppet signalarter som naturvårdsindikatorer skapades 1990 i samband med tillkomsten av 
skogsstyrelsens riksomfattande inventering av nyckelbiotoper i Sverige (Nitare, 2000). Skogs-
styrelsens definition av en nyckelbiotop är ett skogsområde med mycket höga naturvärden. 
Området innehåller egenskaper/strukturer som gör det möjligt för hotade eller missgynnade 
arter i skogen att kunna överleva (Skogsstyrelsen, 2010). Genom att använda sig av signalar-
ter som praktiska redskap för naturvärdesinventeringar går det att spara tid men ändå hålla en 
hög kvalitet i naturvårdsarbetet. En signalart ska vara lätt att identifiera och är starkt knuten 
till områden med höga naturvärden som t.ex. skog med lång kontinuitet av ett visst trädslag, 
kontinuitet av död ved, gamla lövängar, orörda naturskogar m.m. Många signalarter har vär-
defulla följearter som kan förekomma i samma miljö. Kombinationen av olika signalarter, 
mängd och val av växtplats ger ofta en bra bild av områdets skyddsvärde (Nitare, 2000).  
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Syfte och avgränsning 

Undersökningen i det här arbetet syftar till att dels se hur långt tillbaka i tiden jag kan styrka 
en skoglig kontinuitet för ett visst terrängavsnitt med hjälp av historiskt kartmaterial, dels 
göra en inventering av svampfloran i terrängavsnitt med olika lång kontinuitet. Jag inventerar 
även skogarnas trädslag och strukturer för att kunna göra en djupare analys av skogens inne-
håll och den livsmiljö som svamparterna växer i. Resultatet av kartanalysen och inventeringen 
blir bakgrunden till en jämförelse av två bokskogar på Göingaåsen, Hässleholms kommun. 

Den grundläggande hypotes jag vill pröva är att en skog med lång kontinuitet har en rikare 
biologisk mångfald än en yngre skog och att detta också kan avläsas i skogarnas svampflora. 

Som ett led i hypotesprövningen kommer följande frågeställningar att besvaras:  

• Vilken kontinuitetsålder har skogen i de två undersökningsområdena?  
• Vilka skogliga strukturer skiljer mellan undersökningsområdena? 
• Hur skiljer sig svampfloran mellan undersökningsområdena? 

 

Figur 1. Karta över Göingaåsen där de två studieområdena är markerade med röda fyrkanter. Den 
norra lokalen är Gulastorp och den södra är Nösdala.  
© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande nummer 2011: I 2011/0079 
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Material och metoder 

Urval av skogsområden 

För att kunna göra en likvärdig jämförelse mellan de två tilltänkta undersökningsområdena är 
det viktigt att de så långt det är möjligt endast skiljer sig åt avseende skoglig kontinuitet. Där-
för var det viktigt att välja studieområde som har samma skogstyp, klimat, sluttningsriktning, 
jordart, berggrund och blockighet för att det ska bli jämförbara resultat. För att få information 
om bergarter och jordarter i valda område använder jag kartmaterial från Sveriges geologiska 
undersökningar (SGU, 2012) som har en digital karttjänst på sin hemsida. Där går det att be-
ställa och ladda hem kartor över valfritt område genom e-post.  

Då avsikten i mitt arbete är att jämföra förekomsten av svamparter i två bokskogar med olika 
kontinuitet inledde jag arbetet med att samla in kartunderlag som styrker att det tilltänkta hu-
vudobjektet för undersökningen har en dokumenterad tillräckligt lång kontinuitet i enlighet 
med Skogsstyrelsens definition ” Kontinuitetsskog är områden som varit kontinuerligt trädbe-
vuxna utan väsentliga trädslagsbyten sedan år 1700 ”(Nitare, 2000). 

Jag har använt följande historiska kartmaterial för att dokumentera skogens kontinuitet inom 
mitt valda område som är Göingaåsen (figur 1) i Hässleholms kommun, Skåne län: 

• Ekonomiska kartan, 1971-72, kartblad Tormestorp J133-3D4e74 
• Ekonomiska kartan, 1971-72, kartblad Sandåkra J133-3D3e74 
• Häradsekonomiska kartan, 1926-34, kartblad Hässleholm J112-3-50 
• Generalstabens karta över Sverige, 1865 kartblad 9: Hässleholm (Finja) 
• Skånska rekognoseringskartan från 1812, 1815-1820, kartblad IVÖ 200 
• Geometrisk karta över Nösdala by 1735, kartblad: Brönnestadsocken Nösdala nr 1-8  
• Gerhard Buhrmans karta över Skåne från 1684 

De historiska kartorna förutom Gerhard Buhrmans karta och Skånska rekognoseringskartan 
finns i digital form och tillgängliga via lantmäteriets hemsidas tjänst Historiska kartor (Lant-
mäteriet, 2012). Buhrmans karta och Skånska rekogniseringskartan är tillgängliga på region-
museet i Kristianstad. Här finns även en bättre upplösning av Generalstabens karta över Sve-
rige. De historiska kartorna förutom den ekonomiska kartan från 1971-72 redovisar förekomst 
av skog i form av särskilda symboler för barr respektive lövskog. Den ekonomiska kartan 
(1971-72) redovisar om terrängen är skog eller öppen mark. Med hjälp av kartorna går det att 
göra en direkt analys och identifiering av skogens utbredning, skogstyp och historik. Då jag 
med hjälp av kartmaterialet funnit ett lämpligt område besökte jag det för att skapa mig en 
uppfattning om bokskogens sammansättning samt områdets topografi. För att hitta ett lämp-
ligt område som skulle kunna utgöra en relevant kontroll ägnade jag mycket arbete med att 
via kartan hitta en bokskog inom relativt nära avstånd från huvudundersökningsområdet men 
med annan kontinuitet. Jag besökte olika kandidatområden för att slutligen välja ett område 
som dominerades av bokskog på liknande sätt som försöksområdet och som också uppvisade 
en likartad topografi och som därför kunde utgöra en relevant kontroll. Mina undersöknings-
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ytor är således inte slumpmässigt utvalda utan selekterade med avseende på olika kontinuitet 
och där övriga parametrar skall vara så lika som möjligt. Inför inventeringen uppmätte jag två 
ungefär likstora ytor med ett långt måttband (50 meter). Områdena fotograferades för att få en 
dokumentation på områdenas makrostruktur och utseende. 

Mitt arbete har två studieområden belägna inom Göingaåsen (figur 1). Det första är ett skogs-
avsnitt med en lång skoglig kontinuitet som ligger öster om Nösdala med koordinaterna N 
6217108 och E 422288 (SWEREF 99) (figur 2). Inventeringsytan ligger i en västsluttning och 
ansluter i sin östra del till Skåneleden.  Inventeringsytan har en totalyta på 2750 m2.  Förnan 
består av vissna och multnande löv från ek, bok och avenbok. Där är mycket sparsamt med 
markvegetation; enstaka örnbräken. Block och stubbar är kraftigt övervuxna med mossa. Ana-
lys av kartmaterialet från Sveriges geologiska undersökning visar på att bergarten består till 
större delen av omvandlat berg så som gnejs, skiffer, amfibolit m.m. Det finns inslag av ba-
sisk intrusiv bergart (gabbro, diorit m.m.). Jordarten inom studieområdet består av sandig mo-
rän med synlig berggrund (SGU, 2012). 

 

  
 
Figur 2. Karta över studieområde Nösdala den röda fyrkanten markerar inventeringsytan.  
© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande nummer 2011: I 2011/0079 
 
 

Det andra studieområdet är ett skogsavsnitt som finns väster om Gulastorp med koordinaterna 
N 6221084 och E 424423 (SWEREF 99)(figur 3). Inventeringsytan ligger i en svag västslutt-
ning med berg i dagen i sluttningen. Förnan består av vissna blad av bok. Några enstaka tallar 
under vilka förnan också består av barr. I anslutning till berget växer enstaka örnbräken och 
även en förekomst av harsyra som på vissa ställen bildar mattor. Inventeringsytan har en to-
talyta på 2700 m2. Bergarten och jordarten är av samma typ som i Nösdala. 
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Figur 3. Karta över studieområde Gulastorp, den röda fyrkanten markerar inventeringsytan.  
© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande nummer 2011: I 2011/0079 
 

Inventering av skogliga strukturer och svamparter 

Fältinventeringen av skogliga strukturer och svamparter gjordes 2011-09-11 och 2011-10-01. 
Jag har valt en metod som bygger på s.k. linjetaxering. Detta är en metod som kan anpassas 
till i princip alla miljöer och som innebär att inventeringen sker längst linjer som lagts ut i 
undersökningsområdet. Metoden anses lämplig för att inte missa förekomst av t.ex. död ved i 
ett undersökningsområde (Länsstyrelsen Kalmar län, 2001). I mitt fall har jag lagt ut s.k. tran-
sekter parallellt inom området för att på så sätt systematiskt undersöka områdena. Linjerna är 
lagda med sådant avstånd från varandra att det inte skall gå att missa död ved eller andra 
strukturer som kan vara av betydelse för inventeringen. Efter dessa linjer har jag noggrant 
inventerat svampfloran genom insamling och fotodokumenation samt räknat antalet träd och 
mätt trädens omkrets på 140 cm höjd. Taxeringslinjer lades in i undersökningsområdena så att 
deras sammanlagda längd blev ungefär densamma. Utefter dessa linjer noterades förekomsten 
av träd, stubbar, lågor och mark- och trädväxande svampar. Då syftet var att studera artskill-
nader mellan undersökningsområdena, snarare än frekvensen av enskilda arter, var det viktigt 
att systematiskt genomsöka inventeringsytorna. Därför valde jag att tillämpa en variant av 
linjetaxering, den s.k. ”bältesmetoden” som innebär att ett område (5 meter på vardera sidan 
av transsekten) parallellt med transsekten noggrant genomsöktes på svamparter. Inventeringen 
är kvalitativ och jag har lagt mycket fokus på vilka olika arter som finns inom hela undersök-
ningsområdet istället för vilka arter varje linje innehåller och var arterna växer. Signalarterna 
har jag kvantitativ information om. Ett antal svampar kunde inte examineras för att svamparna 
var i för dåligt skick och saknade systematiska karaktärer och en del klarade jag helt enkelt 
inte av p.g.a. avsaknad av taxonomiska specialistkunskaper. Metod för artbestämning är ge-
nom arternas kännemärken, hatten, foten, köttet, lamellerna, sporer, växtplats och sedan har 
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jag använt bestämningsnycklar för svamp (Laessöe & Del Conte, 1997; Phillips & Jacobsson, 
1987; Nitare, 2000 och Nylén, 2007).  

Resultat 

Skoglig kontinuitet 

För att bevara frågan om de utvalda skogarnas kontinuitetsålder så har jag analyserat histo-
riskt kartmaterial. Jag har märkt att det finns många strukturer som inte har förändrats särskilt 
mycket genom kartmaterialet så som vattendraget Tormastorpsån, en bro, markeringar för 
hus, vägar och markeringar för höjder som gör det ganska enkelt att orientera sig genom de 
olika kartorna. I min analys så utgår jag från dagens terräng som jag inventerade hösten 2011 
sedan går jag tillbaka i tiden och analyserar terrängen som den ser ut på kartmaterialet. Jag har 
markerat undersökningsytorna med en röd fyrkant på kartorna. Den nordliga riktningen är den 
samma på alla kartor (upp) förutom den geometriska kartan över Nösdala by från 1735 där 
norrpilen har en annan rikting och ingår i figuren. 

Dokumentation av skogens kontinuitetsålder i studieområde Nösdala 

Inventeringsområdet är 2011 en bokskog med inslag av andra lövträd (figur 4).  

 

Figur 4. Bokskogen i Nösdala (2011). Foto. förf. 

Går jag tillbaka i tiden genom kartmaterial så visar den ekonomiska kartan från 1971-72 (fi-
gur 5) att området är en lövskog. Kartan är flygfotobaserad där färgerna skiftar från ljusgrön 
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som är öppen mark till en melerad grön nyans som är lövträd och till mörkare grön som ofta 
är barrträd. Gula fält är odlingsmark eller tomt.  

 

Figur 5. Den ekonomiska kartan från 1971-72, röd fyrkant markerar inventeringsytan. 

 

För att undersöka områdets historik längre tillbaka så finns det kartmaterial ur Häradsekono-
miskakarta från 1926-34 (figur 6). Här består området av lövträd som symboliseras med en 
cirkel. Landskapet som sträcker sig upp för berget mot öster är även en lövskog . Men det 
finns lite åkermark som har gul färg kring bebyggelsen. 

 

Figur 6. Häradsekonomiska kartan, 1926-34, kartblad Hässleholm J112-3-50. 

 

På Generalstabens karta från 1865 (figur 7) finns cirklar som är symbolen för lövträd nästan 
över hela kartavsnittet, här symboliseras branter med raka sträck och bebyggelse som fyrkan-
ter.  
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Figur 7. Generalstabens karta, 1865, kartblad 9: Hässleholm, Finja. 

 

Nästa historiska tidsepok som finns i kartmaterial är från 1812-20 och kommer från den 
Skånska rekogniseringskartan (figur 8). Här är Göingaåsens brant väldigt svartmarkerad och 
det är svårt att uppfatta hur skogen ser ut men både öster och väster om branten finns det tyd-
ligt markerat med lövträd och tittar man på kartan i större förstoring så är det mycket möjligt 
att det finns markerade cirklar i det mörka fältet och det är kanske därför markering blivit så 
mörk pågrund av det dubbla lagret med symboler, cirklar för lövträd och sträck för höjd. 

 

Figur 8. Skånska rekogniseringskartan 1812, 1815-20, Kartblad IVÖ200. 
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På den geometriska kartan över Nösdala by från 1735 (figur 9) finns det i undersökningsom-
rådet markeringar för bok i form av små träd.    

 

   

Figur 9. Geometrisk karta över Nösdala by 1735, med förstoring av inventeringsytan och norrpil. 

 

De ovannämnda kartorna har strukturer som gör det lätt att göra en direkt analys av landska-
pet men på den äldsta kartan Buhrmans karta över Skåne från 1684 (figur 10) får man göra en 
tolkning över Göingaåsens landskapstyp som till stor del är markerat med gröna kullar som är 
symbolen för bokskog.  

 

 

Figur 10. Utsnitt ur Gerhard Buhrmans karta över Skåne från 1684. 
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Dokumentation av skogens kontinuitetsålder i studieområde Gulastorp 

Vid inventeringen 2011 var skogsområdet vid Gulastorp en bokskog med inslag av tall (figur 
11).  

 

 

Figur 11. Bokskogen i Gulastorp (2011). Foto. förf. 
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I kartmaterial från 1971-72 (figur 12) är området skogsklätt med en melerad nyans av grönt 
som är symbolen för lövskog. 

 

  

Figur 12. Ekonomiska kartan, kartblad Tormestorp J133-3D4e74. 

 

Nästa historiska tidsepok som finns i kartmaterial är från 1926-34 (figur 13) som inom studie-
området domineras av barrträd som symboliseras av en stjärna medan lövträd symboliseras 
som cirkel.  

 

 

Figur 13. Häradsekonomiska kartan 1926-34, kartblad Hässleholm J112-3-50. 
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Jag avslutar det historiska sökandet av skoglig kontinuitet vid den här kartan eftersom ett vä-
sentligt trädslagsbyte har skett som avbryter kontinuiteten av bokskog. Marken har vid Gulas-
torp efter 1926-34 gått över till bokskog och måste då vara yngre än 77 år medan bokskogen i 
Nösdala sträcker sig tillbaka till 1684 och är då 322 år gammal. Det här blir resultatet av två 
bokskogar med olika lång kontinuitet. 

Trädslag och strukturer 

För att besvara frågan om vilka skogliga strukturer som skiljer mellan undersökningsområde-
na så har jag under mina inventeringar i båda skogarna antecknat trädslag, omkrets, stubbar, 
högstubbar och lågor. Resultaten har jag sammanställt i olika diagram för att jämföra skogar-
nas strukturer och se vilka skillnader det finns i skogar med olika lång kontinuitetsålder. 

Dokumentation av skogarnas innehåll av trädslag och omkrets 

 

 

 

Figur 14. Trädslag, antal och omkrets i skogar med olika lång kontinuitet. 

 

 

Att boken Fagus sylvatica skulle dominera i de bägge områdena ingick i förutsättningen för 
områdenas jämförelse. I Nösdala bestod skogen enbart av ädellövträd (bok, ek Quercus, 
avenbok Carpinus betulus och lind Tilia cordata) medan skogen i Gulastorp bestod av bok 
och tall Pinus (figur 14). Mätning av bokstammarnas omkrets i brösthöjd visar också på likar-
tad fördelning av den beräknade stamdiametern mellan områdena. I Nösdalaområdet hade 
majoriteten av bokar en stamdiameter mellan 35,7 och 61,1 cm (medelvärde 49,3 +/- 6,7 
(S.D), n= 17 ). Två bokar hade markant avvikande diametrar, 19,7 respektive 92,0 cm. I Gu-
lastorpsområdet uppvisade bokskogen en tvåfasighet i stamdiameter. En grupp med träd med 
små diametrar från 7,0 till 14,3 cm (medelvärde 9,0 +/- 2,3 (S.D), n=9) och en grupp med 
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stamdiametrar som varierade från 30,2 till 66,9 cm (medelvärde: 45,1 +/- 10,7 (S.D), n=17). 
Av övriga träd fanns i Nösdalaområdet två ekar med diametrar på 33,8 respektive 48,1 cm, en 
lind (diameter 64,9 cm) som växte otillgängligt tätt inpå en bergskant samt ett antal avenbokar 
(stamdiameter: 7,3 +/- 2,2 (S.D), n=6). I Gulastorp fanns också två tallar med diametrar 38,8 
respektive 38,2 cm. 

Dokumentation av skogarnas innehåll av stubbar 

 

 

 
Figur 15. Stubbar i skogar med olika lång kontinuitet. 

 

 

Storleksfördelningen av stubbar skiljer sig markant mellan de två undersökningsområdena 
(figur 15). I Nösdala fann jag totalt sex stubbar inom inventeringsytan varav en stubbe var 
ganska liten med en diameter på 28 cm. De övriga stubbarna var betydligt större med en me-
deldiameter på 65,5 cm +/- 11,5 cm (S.D), n=5). Samtliga stubbar var låga och mossbeklädda. 
I Gulastorp hade stubbarna betydligt mindre diameter (34,9 cm +/- 10,5cm (S.D), n=9). 
Spridningen i storlek var också betydligt större än i Nösdala. Endast tre av stubbarna i Gulas-
top var mossbeklädda och övriga stubbar kunde bedömas tydligt som avverkningsstubbar. 
Dessutom fanns två avverkningsstubbar av tall med diametrarna 25 respektive 40 cm. 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

A
nt

al
 

Diameter-intervall (cm) 

Stubbar i Nösdala 

Stubbar 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
A

nt
al

 

Diameter-intervall (cm) 

Stubbar i Gulastorp 

Stubbar Tallstubbar 



!
!

!"#$"%&#"'()*'($% +$,"%52%
!

Dokumentation av skogarnas innehåll av död ved 

 

 
Figur 16. Fördelningen av strukturer i skogar med olika lång kontinuitet. 

 

 

Mängden död ved skiljer sig också mellan undersökningsområdena (figur 16). I Gulastorp 
finns endast två relativt gamla lågor inom inventeringsytan, båda uppsågade i 4.8 m längder 
(omkrets 85 respektive 63 cm). I Nösdala fanns däremot rikligt med död ved. En högstubbe 
(bok), c:a 4 meter hög och med en omkrets i brösthöjd på 150 cm. I anslutning till högstubben 
en c:a 15 meter lång låga (medelomkrets 82 cm) och dessutom två lågor 276 cm och 170 cm 
samt ytterligare två lågor (ek) som är 12 meter med omkr. 54 cm och en på 4 meter med 
omkr. 45 cm. I inventeringsytan fanns också en torraka av ek (c:a 20 meter hög och med en 
omkrets i brösthöjd av 80 cm).  

Övrigt 

Utanför inventeringsområdet i Gulastorp, fanns några tallar som genom sin sköldpaddslika 
bark uppfattades som mycket gamla (en med en diameter på 91,4 cm). 

Resultat av svampinventering  

För att besvara frågan om hur svampfloran skiljer sig mellan undersökningsområdena har jag 
gjort inventeringar i de båda skogarna och resultatet redovisas i två tabeller, en för Nösdala 
och en för Gulastorp. För att snabbare kunna göra en jämförelse mellan likheter, skillnader 
och signalarter är texten färgad där grön färg står för gemensamma arter för båda skogarna, 
svart är arter som bara finns på lokalen och rött är signalarter. Tabellen delas upp i artnamn, 
svampartens frekvens i Skåne, vilken växtmiljö som svampen går att finna i och övrig infor-
mation om arten. Tabellen innehåller även information om svampen är marklevande eller om 
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den är vedlevande. Informationen kommer från svampböckerna som jag använt. På vissa in-
tressanta svampar finns det fotografier och målningar efter varje tabell. 

 

Tabell 1. Svampar i studieområde Nösdala, inventerade 2011-09-11 och 2011-10-01  

Artnamn i rött = signalart 

 Artnamn i grönt= gemensamma arter 

 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Frekvens (Skåne), växtplats, övrigt 
Ametistskivling Laccaria amethystina Allmän, främst lövskog 
Blågrön kremla Russula parazurea Ej sällsynt, lövskog 
Bokkremla Russula mairei Allmän, bokskog 
Brokspindling Cortinarius bolaris Mindre allmän, bok- och ekskog 

Grönriska Lactarius blennius Mycket allmän, bokskog 
Kamfingersvamp Clavulina cristata Allmän, löv- barrskog samt hed- och 

ängsmark 
Liten stinksvamp  Mutinus caninus Mindre allmän, lövskog särskilt bokskog, 

2 ex. funna 

Luden vitriska Lactarius vellereus  Tämligen allmän, skogsmark 
Pelargonspindling Cortinarius (Telamo-

nia) paleaceus 
Allmän, löv- och barrskog 

Slemmurkling Leotia lubrica Tämligen allmän, lövskog 
Svartkremla Russula nigricans Allmän, lövskog 
Stor lökbrosking Marasmius alliaceus Tämligen allmän, bokskog 
Svart trumpetsvamp Craterellus cornuco-

pioides 
Tämligen allmän, främst lövskog 

Trattkantarell Cantharellus tubaefor-
mis 

Allmän, barr- och lövskog 

Vitgul flugsvamp Amanita citrina Tämligen allmän, löv- tall och blandskog 
Vårtig röksvamp Lycoperdon perlatum Allmän, oftast löv- och barrskog  
 

 

Vedlevande 

Bokdyna Hypoxylon fragiforme Allmän på bokved 
Cinnobergömming  Nectria cinnabarina Allmän på lövved, två livsformer 
Fnöskticka Fomes fomentarius Allmän på bok och björk 
Korkmussling Daedalea quercina Allmän på ek 
Lindskål Holwaya mucida Sällsynt på liggande döda stammar och 

grenar av lind, flera fruktkroppar av båda 
livsformerna 
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Porslinsskivling Oudemansiella mucida Allmän på bok 
Rostöra Hymenochaete rubigi-

nosa 
Allmän på ekved 

Sidenmussling Crepidotus variabilis Tämligen allmän 
Sidenticka Trametes versicolor Allmän på lövved, sällsynt på barrved 
Stubbhornsvamp Xylaria hypoxylon Allmän på lövträd 
Tjockhorn Xylaria polymorpha Mindre allmän, lever särskilt på bokved 
Blek ostronmussling Pleurotus pulmonarius Tämligen allmän på lövved 
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!
Bild A. Lindskål (Holwaya mucida), signalart som 
växer i undersökningsområde Nösdala, på foto-
grafiet går det att se svampens två olika livsfor-
mer. De svarta klubborna med grått huvud som är 
ca 4-11 mm och den skålformiga livsformen. 
Foto. förf.!
!

!

!! !
!
Bild B. Lindskål (Holwaya mucida), närbild på 
den svarta skålformiga livsformen som är ca 4-13 
mm. Foto. förf.!

!

!!!! !
 
Bild C. Liten stinksvamp (Mutinus caninus), sig-
nalart som växer i undersökningsområdet Nösda-
la. Foto. förf. 

!

!! !
!
Bild D. Blek ostronmussling (Pleurotus pulmona-
rius) som växer i undersökningsområde Nösdala. 
 Foto. förf. 
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Bild E. Fnöskticka (Fomes fomentarius) i Nösdala 
är en nyckelart för skogsdynamik och mångfald. 
Foto. förf. 
 

   

     
 
Bild F. Luden vitriska (Lactarius vellereus) i 
Nösdala. Målning av förf. 

  

         
 
 
Bild G. Stubbhorn (Xylaria hypoxylon) i Nösdala är 
en vedlevande svamp som blir ca 1-6 cm. Målning 
av förf. 
 

 
      

   
 
Bild H. Svart trumpetsvamp (Craterellus cornu-
copioides) från Nösdala, höjd 17 cm och bredd 
12 cm. Målning efter foto av förf. 
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Tabell 2. Svampar i studieområde Gulastorp, inventerade 2011-09-11 

Artnamn i rött = signalart 

Artnamn i grönt= gemensamma arter 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Frekvens (Skåne), växtplats, övrigt 
Ametistskivling Laccaria amethystina Allmän, främst lövskog 
Bokkremla Russula mairei Allmän, bokskog 
Boksopp Boletus pruinatus Okänd frekvens, bokskog 
Gaffelkremla Russula heterophylla Mindre allmän, lövskog under ek 
Rottryffel Scleroderma citrinum Tämligen allmän, löv- och blandskog 
Kamferriska Lactarius camphoratus Tämligen allmän, främst  under barr-

träd 
 Pelargonspindling Cortinarius paleaceus Allmän, löv- och barrskog 
Kornig röksvamp Lycoperdon lividum Mindre allmän, öppen sandig mark 
Skogsriska Lactarius trivialis Allmän, barrskog 
Stor lökbrosking Marasmius alliaceus Tämligen allmän, 

bokskog 
Smal svampklubba Cordyceps ophioglossoi-

des 
Relativt allmän, parasit på hjorttryffel-
arter i barr- och lövskog, 1 ex. funnet 

Svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioi-
des 

Tämligen allmän, främst lövskog 

Trattkantarell Cantharellus tubaeformis Allmän, barr- och lövskog 
Vitgul flugsvamp Amanita citrinia Tämligen allmän, löv- tall och bland-

skog 
Vårtig röksvamp Lycoperdon perlatum Allmän, oftast löv- och barrskog 
Kantarell Cantharellus cibarius Allmän, löv- och barrskogar 
Vedlevande 

Bokdyna Hypoxylon fragiforme Allmän på bokved 
Brunkrös Tremella foliacea Allmän på löv- och barrträd 
Gelétagging Pseudohydnum gelatino-

sum 
Tämligen allmän på granved, ofta 
stubbar 

Prickmusseron Tricholompsis rutilan Allmän på barrträd 
Sidenmussling Crepidotus variabilis Tämligen allmän på pinnar av lövträd 
Sidenticka Trametes versicolor Allmän på lövved  
Tjockhorn Xylaria polymorpha Mindre allmän på bokved 
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Bild I. Tjockhorn (Xylaria polymorpha) och smal 
svampklubba (Cordyceps ophioglossoides), från 
skogen vid Gulastorp. Målning efter foto av förf. 
 

 
 
 

    
 
 
 
Bild J. Gelétaggsvamp (Pseudohydnum 
gelatinosum) som växer i Gulastorp. Foto. 
förf. 

 

Diskussion 

En gynnsam säsong, 2011 med en kombination av både värme och fuktighet som har resulte-
rade i ett ganska bra svampår som har gjort att jag har fått fram intressanta resultat från mina 
svampinventeringar. Informationsvärdet av att inventera svampar för att studera skogligkonti-
nuitet har varit högt eftersom svampar är en viktig del av skogens innehåll och flera svampar-
ter kan användas som praktiska indikatorer på skyddsvärd skog (Nitare, 2000) även på en liten 
yta som mitt inventeringsområde utgör. 

Kartstudierna av de utvalda studieområdena var viktig för att få en dokumentation av område-
nas kontinuitet avseende bokskogen. För Nösdalaområdet finns ett bra kartmaterial som går 
tillbaka till slutet av 1600-talet och tidsperioden täcker alltså väl in den tidsrymd som enligt 
definitionen krävs för att en skog skall definieras som kontinuitetsskog. Det finns inte i kart-
materialet något belägg för att lövskogsbeklädnaden skulle vara bruten under den period som 
kartorna täcker.  Redan i den tidigaste kartan över området finns symboler för bokskog inlag-
da vilket visar att bokskogen var väletablerad i området. I senare kartor finns markeringar för 
lövskog inlagda och det går inte att utesluta att inslaget av andra lövträd (som ek, avenbok och 
lind) skulle vara liknande det som finns idag. För Gulastorpsområdet framgår det av kartan 
från 1926-34 att området hade en dominans av barrträd. De tallar som växer utanför under-
sökningsområdet och som uppvisar tecken på att vara riktigt gamla är troligen en rest från den 
perioden.   
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När det gäller inventeringsmetod så har olika metoder testats och använts vid inventering av 
mark- och trädbundna arter (t.ex. mossor, lavar och svampar). I nästan samtliga fall har dessa 
studier syftat till att identifiera särskilt värdefulla (skyddsvärda) områden eller områden som 
valts ut för att tjänstgöra som referensområden för miljöpåverkan. I de fall ett större område 
har skannats av för att inom området identifiera värdefulla biotoper har man i regel använt 
linjetaxeringsmetoden, dvs. man har grovt identifierat arter längs en förutbestämd linje eller 
så har man gjort arttaxeringen längs slumpvis utlagda linjer i undersökningsområdet (Ekblom, 
2006). Den metod som vanligen har prövats (i uppföljningsstudier av biologisk mångfald och 
miljöpåverkan) är den s.k. ”cirkel-metoden”. Analys av tillförlitligheten av denna metod visar 
dock att det kan föreligga avsevärda skillnader mellan olika inventeringsgruppers resultat, 
t.ex. avseende förekomst av lågor (Länsstyrelsen Kalmar län, 2001).  Man har också funnit att 
då det inom ett undersökningsområde förekommer aggregering av substrat, t.ex. träd och lå-
gor, krävs det ett mycket stort antal utslumpade provytor för att hitta en majoritet (>80%) av 
de arter som området hyser.  Av detta skäl har jag valt i enlighet med rekommendationer för 
områden med hög artrikedom linjetaxering som metod (Fritz, 2004).   

Av inventeringens resultat framgår det med tydlighet att bägge områdena domineras av bok-
skog men med inslag av andra ädelträd (Nösdala) och tall (Gulastorp).  Denna skillnad i status 
borde tolkas som ett resultat av skogarnas historia där Nösdala är en bokskog med lång konti-
nuitet sedan sent 1600-tal och som möjligen varit en ren bokskog från början men blivit upp-
blandad under utvecklingen med andra lövträd i enlighet med dagen status. Bokskogen i Gu-
lastorp har ett annat ursprung i en mer talldominerad skog från början av 1900-talet till den 
bokdominerade skog vi ser idag. Fynden av stubbar skiljer sig för de bägge områdena så till 
vida att majoriteten av stubbar i Nösdalaområdet har betydligt större diameter än de i Gulas-
torpskogen. I Gulastorp finns också tydliga tecken på att stubbarna är markörer för en avverk-
ning. Förekomsten av en population av unga bokar i Gulastorpskogen antyder också en annan 
föryngring i den skogen jämför med Nösdalaskogen.  Vidare antyder höjden på stubbarna i 
Nösdalaskogen samt den relativt likartade diametern på stubbarna att även här kan stubbarna 
vara rester efter en avverkning med då av äldre träd än i Gulastorpskogen. Att det bedrivits ett 
aktivt skogsbruk inom bägge områdena påverkar inte Nösdalaskogens status som kontinui-
tetsskog, det viktiga är att kontinuiteten inte brutits och att den varat under tillräckligt lång tid 
(Niklasson & Nilsson, 2005).  

Mina inventeringsresultat redovisar att en skog knuten till kontinuitet har ett större innehåll av 
olika strukturer som lågor och högstubbar som är viktiga för vedsvampars etablering. En av 
vedsvamparna är signalarten lindskål (Holwaya mucida) som signalerar områden med höga 
naturvärden (lokaler med långvarig kontinuitet av lind och med ständig tillgång till död lind-
ved). Lindskål är överallt sällsynt, den är funnen på några få lokaler i Sverige. Aronsson 
(1991) redovisar växtplatser i Småland, Västmanland och Uppland och Nitare (2000) redovi-
sar förutom en isolerad förekomst vid Lund/ Malmö även växtplatser i nordöstra Skåne, Ble-
kinge och västkusten. Lindskål är även sällsynt i övriga Europa (15 lokaler i sex länder 
(Aronsson, 1991)). Att lindskål växer i Nösdalaskogen beror troligtvis inte på historiska orsa-
ker som igenväxande lövängsområden med hamlad lind utan mer miljömässiga orsaker efter-
som linden i Nösdala har en växtplats i en skuggig bergsbrant med en död liggande låga av 



!
!

!"#$"%&#"'()*'($% +$,"%-0%
!

lind intill. I kontinuitetsskogen växer också signalarten liten stinksvamp (Mutinus caninus). 
Intressant är att denna marklevande svamp ofta går att finna tillsammans med många andra 
ovanliga och rödlistade arter som bl. a. jordstjärnor, Geastrum, och igelkottsröksvamp, Lyco-
perdon echinatum (Nitare, 2000), det kan därför vara intressant att göra en uppföljningsinven-
tering och söka efter fler intressanta svampar i Nösdalaskogen.  

En viktig art för mångfald i bokskog är den vedlevande svampen fnöskticka, Fomes fomenta-
rius (Niklasson & Nilsson, 2005). Fnösktickan växer i Nösdalaskogen och det går att hitta 
flera stora exemplar. Svampens skapande av död ved är avgörande för många insektsarter 
särskilt skalbaggar. En annan vedlevande art i Nösdala är korkmusslingen, Daedalea querci-
na, som bryter ner och brunrötar ekens ved. Brunrötad ved från ek är viktigt substrat för hota-
de arter. Både fnöskticka och korkmussling förekommer allmänt och ju vanligare en ved-
svamp är desto rikare fauna är knuten till den (Niklasson & Nilsson, 2005). Det är möjligt att 
skoglig kontinuitet kan vara av betydelse för insektsfaunans artrikedom och kan vara en fort-
satt intressant studie av skogarna. 

Tack 

Jag skulle vilja ge mitt varmaste och djupaste tack till tre personer som har hjälpt mig genom 
processen att genomföra mitt examensarbete, min handledare Lars Jonsson, mina vänner 
Gunnar och Olga Andersson. Tack för att ni varit så generösa med er kunskap och er tid som 
har varit till stor hjälp för mig. 
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