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Förekomst av långskäggslav i förhållande
till tidigare och nutida skogsstruktur

ångskäggslaven är en av vårt
lands mer spektakulära lavar
och återfinns i Sverige huvud-

sakligen i ett bälte från Värmland och
Gävleborg upp till Västernorrlands län.
Laven har en mycket oförutsägbar före-
komst på beståndsnivå och uppträder ofta
fläckvis inom ett bestånd. Nedan följer
en sammanfattning av en tvärvetenskap-
lig studie där förekomsten av långskägg-
slav undersökts utifrån ett områdes nu-
varande men även tidigare skogsstruktur.
Bland de frågor som diskuteras ä r möjlig-
heten att bedriva ett uthålligt skogsbruk
med hä nsyn till förekomst av långskägg-
slav och den mångfald som kännetecknar
den boreala skogen.

Den boreala skogen i Skandinavien

har genom förindustriellt nyttjande, di-
mensionsavverkningar och industriellt
skogsbruk genomgått dramatiska för-
ändringar under de senaste två århund-
radena. Kunskap om denna förändring
av skogsstrukturen och ekologiska pro-
cesser är en förutsättning för ett effek-
tivt skogsbruk med bibehållen hög biodi-
versitet. Utbredningen av många skogsle-
vandc arter, i synnerhet epifytiska lavar,
styrs till stor del av dessa faktorer. Syftet
med denna studie var att kombinera olika
skogshistoriska metoder för att analysera
och beskriva utbredningen av långskäggs-
lav Usnea longissima (Ash.) i förhållande
till tidigare och nuvarande skogsstruktur
samt att utvärdera tillämpningen av såda-
na analyser. Undersökningsområdet ut-
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Långskäggslaven kan bli flera meter lång och är sparsamt förgrenad men rikligt försedd med
utskott s.k. fibriller. Laven är fridlyst och klassas som "sårbar" enligt ArtDatabankens rödlista.

Foto: Torbjörn Josefsson.
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gjordes av ett äldre, grandominerat områ-
de, beläget väster om Kramfors i Väster-
norrlands län. Nuvarande skogsstruktur
samt förekomst av långskäggslav bestä m-
des genom en noggrann fältstudie. Histo-
riska källmaterial (skogsindelningar och
beståndsbeskrivningar med tillhörande
kartor) och dendrokronologi kombinera-
des med arbetet i fält för att bestämma
tidigare skogsstruktur med hög rumslig
upplösning. Förhållandet mellan tidigare
respektive nuvarande skogsstruktur och
förekomst av långskäggslav utvärderades
därefter. Resultatet visade att skogsstruk-
turen inte skilde sig nämnvärt över stu-
dieområdet trots att olika delar av områ-
det påverkats i varierande grad av tidiga-
re skogsbruk. Flera viktiga faktorer som
påverkar utbredningen av långskäggslav
kunde relateras till förändringar i den
tidigare beståndshistoriken, i synnerhet
utbredningen och omfattningen av tidi-
gare avverkningar samt efterföljande be-
ståndsutveckling under de senaste 150
åren. Avsaknad av storskaliga störningar
under de senaste två seklen visade sig vara
avgörande för förekomsten av långskäggs-
lav. Studieområdet hade exempelvis inte
påverkats av skogsbruk sedan 1930-ta-
let och några tecken på skogsbrand åter-
fanns ej. När det gäller fördelningen av
långskäggslav i området kunde denna
relateras till beståndshistoriken, framför
allt omfattningen av tidigare huggning-
ar samt efterföljande beståndsutveckling.
Möjligen kan förindustriellt agrart bruk
av skogen samt småskalig plockhugg-
ning i vissa fall ha bidragit till en bibe-

hållen öppen skogsstruktur. Långskäggs-
laven tycks gynnas av en beständig och
något öppen skogsstruktur med domi-
nans av gran Picea abies (L.) Karst, lång-
sam tillväxt samt frånvaro av storskali-
ga störningar. Sammanfattningsvis visar
studien att det historiska nyttjandet och
markanvändningen i ett bestånd har stor
inverkan på förekomsten av epifytiska la-
var såsom långskäggslav och bör därför
beaktas vid skötseln av vå ra boreala sko-
gar. Ett skogshistoriskt angreppssätt med
hög rumslig upplösning belyser följaktli-
gen många olika faktorer och är använd-
bart vid studier av skogsstrukturen över
längre tidsrymder.

Hela arbetet finns att ladda ned i
Pdf-format från hemsidan:
http://ex-epsilon.slu.se/archi-
ve/00000116/01/Exjobb_t_josefsson.pdf.

Studien är sedermera publicerad i
omarbetad version under titeln
“ Influence of habitat history on the
distribution of Usnea longissima in
boreal Scandinavia: a methodological
case study” i den vetenskapliga
tidskriften “ The Lichenologist”
vol. 37(6): 555— 567-

56


	Omslag - Framsida
	Förord - Elisabeth Gräslund Berg - Redaktör
	Innehållsförteckning
	Information om Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift
	Ekologi, naturskydd och skogsbruk under Darwins århundrade - Karl-Göran Enander
	Förekomst av långskäggslav i förhållande till tidigare och nutida skogsstruktur - Torbjörn Josefsson
	Flottning i minne och sinne - Rolf Albrektsson 
	Från "grannekäpp" till skogvaktare - Händelser under 1600-talet i Vartoftas samfällda skogar - Ulf Jansson
	Åverkan på kronoskog inom Skellefteå1635-1984 - Per André
	Några skogshistoriska glimtar från Brevikshults häradsallmänning - Bengt Stenerås
	Bidrag till kunskap om milkolningens ålder - Ola Nilsson
	Ortnamn - En kulturskatt i skogen att vårda och bruka - Elisabeth Gräslund Berg 
	Styrelseledamöter i Skogshistoriska Sällskapet 2005
	Skogshistoriska Sällskapet,medlemsmatrikel 2006
	Annonsörer
	Förteckning över de som skänkt frivilliga bidrag till Skogshistoriska sällskapet år 2006
	Artiklar införda i Skogshistorisk Tidskrift nr 1-9 (1991-1999) och Skogshistoriska sällskapets Årsskrift 2000-2006
	Omslag - Baksida



