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Abstract
A balance between large-scale and small-scale disturbance is important for maintaining
species diversity on landscape level. Wild boar rooting contributes to small-scale disturbance
when leaving patches bare of soil. Knowledge is scarce regarding their impact on
soil properties in managed spruce forests in south-west Sweden. Therefore, the objective of
this study was to determine the effects of wild boar rooting on soil physical and chemical
properties, by taking soil samples from the centre, the edge and outside of disturbed patches.
Rooting activities significantly increased soil moisture, organic matter, total N and pH but did
not affect total P in this study. Areas with high number of disturbed patches had higher soil
moisture and organic matter compared to areas with intermediate and few disturbed patches.
These new soil characteristics can favour species diversity and ultimately increase
productivity in managed forests. The results of this study indicate that wild boar activity
contributes to more positive than negative effects in managed spruce forests and focus should
therefore lie on preventing wild boar rooting in other areas more sensitive to this
disturbance. It is also important to disseminate information and knowledge about the wild
boar's positive and negative impact on managed forests in order to better prevent the negative
effects and strengthen the positive ones.
Introduktion
Att naturliga störningsregimer, som stormar, översvämningar, jordskred och bränder är
viktiga för naturen är väl känt (Sousa 1984; Pickett & White 1985; Peterken 1996; Grime
2001; Li et al 2017). De bidrar till långvariga fluktuationer i ekosystems funktion och struktur
samt ändrar strukturen av populationer och samhällen. Störning i terrestra ekosystem kan
definieras som en händelse genom tiden som avlägsnar vegetation samt förändrar
resurstillgångar och den fysiska miljön (Pickett & White 1985; Grime 2001). Detta kan vara
livsavgörande för arter som är beroende av sådan störning t.ex. Brandnäva (Geranium
lanuginosum) och Svedjenäva (Geranium bohemicus), pyrofila arter som växter efter
skogsbränder (SLU 2006; 2007). Storskaliga störningsregimer kan dock orsaka för stora
fluktuationer och utsätta populationer för drastiska minskningar i antal individer (Welander
2000). Detta kan ge upphov till flaskhalseffekt som reducerar variationen i genpolen hos
populationer. En del populationer återhämtar sig efter en sådan händelse men det kan också
leda till lokala utdöenden av vissa arter (Welander 2000). En balans mellan storskaliga och
småskaliga störningar är därför viktigt och många studier har fokuserat på småskalig störning
i landskapsnivå (Jones, Lawton & Shachak 1994; Milton et al. 1997; Rebollo et al. 2003;
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Boulanger et al. 2018). Djur som orsakar småskalig störning och som direkt eller indirekt
gynnar andra arter genom att bibehålla, ändra eller skapa nya habitat, kallas för
ekosystemingenjörer. Till skillnad från storskaliga störningsregimer, skapar de kontinuerligt
nya mikroklimat när de bl.a. bygger bon, gräver tunnlar och söker föda (Jones, Lawton &
Shachak 1994). Sorkar (Arvicolinae) kan exempelvis bidra till ökad heterogenitet av
artsammansättning och påverka artrikedomen genom att förse etableringsmöjligheter hos
växtarter med olika regenereringsnischer (Milton et al. 1997; Rebollo et al. 2003). I en studie
av Rosell et al. (2005) visar det sig att bävern (Castor canadensis) är en viktig
ekosystemingenjör som ändrar hydrologiska karaktärer samt ökar habitat- och artdiversiteten
på landskapsnivå. Även klövvilt bidrar till småskalig störning genom att beta busk- och
markvegetation samt trampa och böka upp mark (Beguin et al. 2011; Boulanger et al. 2018).
Ett klövdjur som i hög grad bidrar till en naturlig störningsregim är vildsvinet (Sus scrofa)
(Welander 1995; Milton et al. 1997; Wirthner et al. 2012; Dovrat et al. 2014).
Ungefär samtidigt som människan vandrade in i Sverige efter den senaste istiden, för ca
11 000 år sedan, vandrade också vildsvin in (Olsson 2018) och etablerade sig från Skåne och
norr ut till Uppland (Ekman 1948). I takt med att jordbruket blev viktigare för människan,
betraktades vildsvinet som ett skadedjur som förstörde grödor och konkurrerade med
tamgrisskötseln. Vidsvin blandades med tamsvin, samtidigt som de jagades hårt av människan
och enligt Ekman (1948) tros de ha varit utrotade i Sverige redan före medeltiden. Andra
källor anser att de fanns kvar i olika delar av Sverige fram till början av 1700-talet
(Naturvårdsverket 2013; Svenska Jägareförbundet & Malou K Media 2018). Efter att de
utrotades har det dock genom rymning från hägn, uppstått frilevande populationer av vildsvin
vid olika tillfällen, som även dessa utrotades av människan. Den nuvarande svenska
vildsvinstammen anses härstamma från förrymda vildsvin från hägn i
Stockholm/Södermanland och Skåne på 1970-talet (Svenska Jägareförbundet & Malou K
Media 2018) och har idag spridit sig i södra Sverige ända upp till Hälsingland (SLU 2015).
Det har diskuterats huruvida vildsvin är en del av Sveriges ursprungliga fauna eller inte och
1987 beslutade riksdagen att vildsvinen har hemortsrätt i landet (JoU 1986/87: 15), baserat på
Naturvårdsverkets resultat från uppföljningen av vildsvinen i Södermanland (Svenska
Jägareförbundet & Malou K Media 2018).
Vildsvin är omnivorer men 90–97% av födan består av växtdelar över och under markytan
(Sims et al. 2014). Resten av dieten består av evertebrater, t.ex. daggmaskar (Lumbricus spp.),
trollsländelarver (Odonata) och skalbaggar (Coleoptera) men även amfibier, fågelungar och
ägg samt kadaver av fågel och däggdjur (Dardaillon 1987). Kosten varierar säsongsmässigt
beroende på tillgången till föda. Under sen höst och tidig vår, när växtligheten ovan mark är
begränsad, bökar de efter rötter, fröer och marklevande organismer. Vår och sommar, när det
finns mycket växtlighet, bökar de i mindre omfattning liksom under kalla vintrar när tjälen är
för hård (Dardaillon 1987). Deras opportunistiska födosök tillsammans med tidig
könsmognad, stor kullstorlek och förmåga att anpassa sig till en bred variation av habitat,
leder till att de snabbt förökar och sprider sig till nya områden (Taylor et al. 1998).
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De senaste 10 åren har den svenska vildsvinspopulationen ökat kraftigt och flera studier
uppvisar vildsvinens negativa påverkan i jordbruksmarker (Mackin 1970; Jansson et al. 2011;
Amici et al. 2012). En oro, att vildsvin kan orsaka rötangrepp på rötter och stammar eller dra
upp unga granplantor när de bökar i skogsmarker, upplevs hos skogliga organisationer i
samband med vildsvinens utbredning (Svenska Jägareförbundet 2009). Resultatet från en
enkätundersökning, som Jansson & Månsson (2009) skickade ut till intressenter samt
företrädare för viltförvaltningen och skogsbruket, indikerar att vildsvin inte ansågs ha någon
direkt ekonomisk påverkan på skogsbruket. Nästan 20% av svaren tyckte att vildsvinsbök
hade en negativ effekt i skogsmarker, dock snarare på marklevande organismer och floran än
på själva skogen. Det framgick även i svaren att vildsvin ansågs förstöra skogsvägar och
diken samt drog upp unga granplantor, vilket kunde bli kostsamt i längden (Jansson &
Månsson 2009). Vetenskapliga studier visar att vildsvin kan ha en negativ effekt på
skogsföryngring (Bruinderink och Hazebroek 1996; Bongi et al. 2017), den procentuella
täckningen av växter (Bratton 1975) och inhemska arter som inte är anpassade till sådan
störning (Cole & Litton 2014; Sims et al. 2014). Andra svar i enkätundersökningen av
Jansson och Månsson (2009) angav att vildsvin kan ha en positiv effekt på skogsbruket då de
sannolikt äter skadeinsekter som granbarkborre (Ips typographus) och snytbagge (Hylobius
abietis) samt att böket fungerar som markberedare, ökar näringsomsättningen som därmed
gynnar frösådden (Jansson & Månsson 2009). Vildsvin kan också bidra till en ökad
heterogenitet i jord, vegetation och markstruktur samt en reducering av dominanta arter vilket
i sin tur främjar mindre konkurrenskraftiga arter (Welander 1995; Mohr et al. 2005; Dovrat et
al. 2014). De gynnar även biologisk mångfald indirekt genom att sprida fröer och sporer
(Heinken et al. 2006), öka jordens kol- och kvävekoncentrationer (Wirthner et al. 2012),
respiration, fuktighetshållning och mikrobiell biomassa vilket kan förbättra markflorans
tillväxtförhållanden (Cuevas et al. 2012).
Det finns ett flertal studier gällande hur vildsvin påverkar markfaktorer i gräsmark (Tierney &
Cushman 2006; Bueno et al. 2013), lövskog (Moody & Jones 2000; Mohr et al. 2005) och
blandskog (Siemann et al. 2009; Wirthner et al. 2012) men desto färre finns kring hur de
påverkar markegenskaper i barrskog. Bruinderink och Hazebroek (1996) och Barrios-Garcia
et al. (2014) fann i sina studier att vildsvin hade en minimal effekt på markegenskaper i
barrskog i Nederländerna respektive Patagonien. Vildsvinsbök hade ingen effekt på
nedbrytningshastigheten enligt Bruinderink och Hazebroek (1996), förmodligen på grund av
den sura och näringsfattiga jorden. I Patagonien påverkade vildsvinen strukturer och processer
i ekosystemet då de minskade den primära produktionen av växter, omsättningen av organiskt
material och nedbrytningshastigheten (Barrios-Garcia et,al. 2014). Trots att ca 24 miljoner
hektar av Sveriges landareal består av produktiv skogsmark varav 82% är barrskog (SLU
2017), har jag inte hittat några studier angående vildsvinens inverkan på markegenskaper i
svenska barrskogar. Det är en av anledningarna till att jag i denna studie valt att undersöka
detta mer ingående.
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Ökad kännedom kring hur vildsvin påverkar markens egenskaper i granskog bidrar till
kunskapen och förståelsen för vildsvinets roll som ekosystemingenjör och kan vara väsentligt
för skogsförvaltning och viltförvaltning samt användbart vid olika ekologiska
restaureringsstrategier, som t.ex. bevarandet av specifika arter i skog. Genom att förutsätta att
det översta jordskiktet utanför ett vildsvinsbök motsvarar jordskiktet innan störning var syftet
med denna studie att undersöka om vildsvinsbök ändrar markegenskaper i granskog och
därmed skapar mikroklimat som bidrar till en mer heterogen miljö. För att ta reda på det
ställdes frågorna; (a) om det finns en skillnad i utvalda fysikaliska och kemiska
markegenskaper mellan jorden i mitten, kanten och utanför böken samt (b) om jordens
kemiska eller fysikaliska egenskaper påverkas av bökets storlek eller mängden bök?
Material och metoder
Områdesbeskrivning och undersökningsdesign
Fältarbetet genomfördes i september 2018 i Hylte, Falkenbergs och Gislaveds kommun som
är belägna i centrala Halland och västra Småland (figur 1: A). Naturtypen utgjordes av
produktionsskog med 60–80 år gamla granar och avstånden mellan träden varierade mellan
2–6 meter. De flesta lokaler hade också inslag av björksly och enstaka tallar i varierande
åldrar. Marken var vanligen täckt av mossa men även gräs, lingon- och blåbärsris förekom.
Områdets årsnederbörd har ett medelvärde på 900–1000 mm (SMHI 2017) och en
medeltemperatur på -2– -3 °C i januari och 15–16 °C i juli (SMHI 2014). 15 stycken lokaler
valdes slumpmässigt ut genom att leta efter vildsvinspåverkade granskogar i olika delar av
kommunerna (figur 1: B). I varje lokal valdes tre bök ut och storleken på varje bök
uppskattades genom att mäta och multiplicera den längsta med den kortaste diametern.
Bökstorleken delades sedan upp i tre kategorier då bök som var mellan 1,0–3,3 m² klassades
som litet, de som var mellan 3,4–9,0 m² som medel och de mellan 10–70 m² som stort.
Jordtemperaturen mättes i mitten av varje bök ca 10 cm ner i marken. I varje bök togs ett
jordprov från mitten av böket, ett från kanten och ett utanför böket (N=135) (figur 2). Med en
matsked samlades jorden in i plastburkar, genom att gräva ett ca 10 cm djupt och 5 cm brett
hål, efter att det översta lagret (2–3 cm) skrapats bort. Jordproverna förvarades sedan i en frys
fram till att de skulle analyseras. För att uppskatta bökmängden avgränsades ett område på 50
m² i varje lokal och inom det området räknades antalet bök. Bökmängden kategoriserades
som liten när det var <7 stycken, som medel när det var mellan 7–14 stycken och som
omfattande när det var >14 stycken.
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Figur 1: A. Översiktskarta som visar var i sydvästra Sverige undersökningen ägde rum (Hitta 2017). Figur 1: B.
Karta över studieområdet samt placeringen av de 15 utvalda lokalerna (Google maps 2018).

Figur 2. Var jordproverna togs från varje bök; ljusgrå (uppvällt vegetation) +mörkgrå (bar jord) = vildsvinsbök.
Vitt indikerar orörd mark och svarta punkter visar var jordproverna togs. Avståndet mellan jordprov 1 och 2
samt 1 och 3 varierade beroende på bökets storlek medan placeringen av jordprov 3 varierade mellan 100–200
cm från jordprov 2.

Fysikaliska, kemiska och statistiska analyser
I november 2018 analyserades jordproverna i laboratorium. Jordproverna skiktades för att
avskilja fraktioner <2 mm, som enligt SS-EN ISO 14688–1 (2002) klassificeras som sand,
från större fraktioner som t.ex. grus sten och rötter. Fraktioner <2 mm användes sedan till
uppföljande analyser. Jordprovernas vatteninnehåll analyserades enligt Schnoor och Olsson
(2010), genom att väga jorden före och efter torkning i värmeskåp i 24 h på 105°C.
Skillnaden i vikt mellan jorden före och efter torkning var därmed vatteninnehållet. Andel
organiskt material i jordproverna analyserades på samma sätt fast i askugn i 500°C under 2 h.
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pH analyserades genom att blanda 10 g jord med 100 ml avjoniserat vatten. Jorden löstes upp
i det avjoniserade vattnet genom att stå på en skakplatta i två timmar för att sedan sedimentera
över natten (Schnoor och Olsson 2010). Totalkvävekoncentrationen (total N) analyserades
enligt metoden AN 5202, modifierad enligt följande; 1 g jord blandades med 8 ml MQ
(dubbelt avjoniserat) vatten och 1,60 ml total N i provrör. Totalfosforkoncentrationen (total P)
analyserades, enligt metoden AN 5241, modifierad enligt följande; 0,05 g jord blandades med
8 ml MQ vatten, 1,60 ml total P och 0,01 ml svavelsyra. Provrören värmdes sedan till 120 C°
i 2,5 atm under en timme. De stod kvar i autoklaven över natten för att sedimentera och dagen
efter analyserades total P m.h.a. en fotospektrometer (Fiastar 5000). Eftersom det var större
mängd jord i provrören för analysen av total N, fick de stå ytterligare ett par dagar i kylskåp
för att sedimentera innan de analyserades. Statistiska analyser utfördes i datorprogrammet
SPSS statistics (version 24). För att ta reda på om det fanns skillnader i markegenskaper
mellan mitten, kanten och utanför böket användes One-Way Anova, Post hoc test. Samma test
användes för att ta reda på om det fanns någon skillnad på markegenskaper mellan lokaler
med liten, medel och omfattande bökmängd samt om det fanns någon skillnad på
markegenskaper mellan litet, medel och stort bök.
Resultat
Jordtemperaturen i de utvalda vildsvinsböken varierade mellan 7,0 och 15,5 C° med ett
medelvärde på 12,1 C°. Markegenskaperna varierade mellan jordprover från mitten, kanten
och utanför böken (tabell 1). Jordprovernas totala vatteninnehåll varierade mellan 21,8 och
82,9 % med ett medelvärde på 66,3 % och den totala andelen organiskt material varierade
mellan 15,8 och 95,8 % med ett medelvärde på 82,2 %. Jordprovernas totala pH hade ett
medelvärde på 4,1 då det lägsta värdet var 3,5 och högsta var 4,6. Totala koncentrationen av
total N och total P varierade mellan 0,00 och 0,58 mg/l (medelvärde= 0,10 mg/l) respektive
217,53 och 1876,48 µg/l (medelvärde= 0,67 µg /l).
Tabell 1. Egenskapernas medelvärde, minsta värde och maxvärde i jordprov från mitten av böken (1), kanten av
böken (2) och utanför böken (3).

Jordprov
1

2

3

Medelvärde
Min
Max
Medelvärde
Min
Max
Medelvärde
Min
Max

vatteninnehåll
%
68,87
33,40
79,36
67,83
47,67
82,89
62,22
21,79
75,85

organiskt
mtrl %
86,09
21,11
95,82
84,49
69,73
91,97
75,93
15,82
89,86

pH
4,15
3,67
4,63
4,07
3,62
4,48
3,95
3,49
4,48

N (mg/l)
0,16
0,00
0,58
0,10
0,00
0,24
0,04
0,00
0,24

P (µg/l)
583,58
236,08
1650,61
719,25
217,53
1547,51
703,47
250,98
1876,48
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Vatteninnehåll (p=0,002, F=6,500), organiskt material (p<0,001, F=9,084), pH (p<0,001,
F=10,515) och total N (p=0,018, F=4,426) skiljde sig signifikant mellan jordproverna från
mitten, kanten och utanför böken. Jag fann en signifikant skillnad på vatteninnehåll
(p=0,003), organiskt material (p<0,001), pH (p<0,001) och total N (p=0,013) mellan jorden i
mitten av böken gentemot utanför böken. Jordproverna från mitten av böken hade högre pHvärde, innehöll högre koncentration total N samt högre andel vatten och organiskt material
jämfört med de utanför böken. Jag fann ingen signifikant skillnad på någon av de studerade
egenskaperna mellan jorden i mitten av böken och kanten av böken. Jorden i kanten av böken
i jämförelse med jorden utanför böken, visade en signifikant skillnad på vatteninnehåll
(p=0,015), organiskt material (p=0,003) och pH (p=0,018) då jorden var fuktigare, hade högre
pH och innehöll mer organiskt material i kanten av böken. Jag fann ingen signifikant skillnad
på total P mellan några av jordproverna (p>0,05).
Bökens storlek hade ingen påverkan på jordens egenskaper (p>0,05). Det fanns heller ingen
signifikant skillnad på pH, total N och total P mellan lokaler med liten, medel och omfattande
bökmängd (p>0,05). Jag fann dock en signifikant skillnad på vatteninnehåll (p=0,003,
F=6,047) och organiskt material (p=0,006, F=5,330) mellan lokaler med liten, medel och
omfattande bökmängd. Mellan lokaler med medel och omfattande bökmängd skiljde sig
vatteninnehåll (p=0,024) och mellan lokaler med liten och omfattande bökmängd skiljde sig
både vatteninnehåll (p=0,016) och organiskt material (p=0,013) (figur 3). Procenthalten av
vatteninnehåll och organiskt material ökade i samband med en ökad bökmängd (figur 3).
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Figur 3. Medelvärdet och standardavvikelsen för procenthalten av vatteninnehåll (grå stapel) och organiskt
material (svart stapel) mellan lokaler med liten, medel och omfattande bökmängd.

Diskussion
I motsats till Bruinderink & Hazebroek (1996) och Barrios-Garcia et al. (2014) fann jag att
jorden från mitten av vildsvinsböken var fuktigare, hade högre pH och innehöll mer organiskt
material och kväve, vilket tyder på att vildsvin bidrar till ett mer heterogent landskap med fler
mikroklimat och markegenskaper som kan gynna markflorans tillväxt i granskog. Studien av
Cuevas et al (2012) styrker mitt resultat att jorden var fuktigare och kan bero på att
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evaporationen är lägre eftersom kapillariteten är bruten. Det kan också vara till följd av att
den hydrauliska konduktiviteten (markens vattengenomsläpplighet) förstörs när markporerna
bryts och vattnet inte längre kan släppas igenom. I motsats till Bruinderink & Hazebroek
(1996) & Tierney & Crushman (2006) men med stöd från Macci et al. (2012) hittades en ökad
koncentration av organiskt material i vildsvinböken. Eftersom faktorer som markfukt och
organiskt material påverkar mineralisering då växttillgängliga mineralämnen frigörs, kan det
förklara varför jorden i böken innehöll högre total N. Flera studier stödjer att vildsvinsbök
ökar total N i jorden (Mohr et al 2005; Withner et al 2012; Macci et al 2012; Cuevas et al
2012; Bueno et al 2013) bl.a. till följd av att markvegetation och en del rötter förs bort när
vildsvinen bökar, vilket bidrar till att färre växter tar upp kvävet som resulterar i att
växttillgängligt kväve lagras i marken (Bueno et al 2013). Men det kan även bero på att
vildsvin tillför urin och avföring (Mohr et al 2005). Vildsvinsbök kan ge upphov till en lägre
koncentration av total P jämfört med orörd mark, förmodligen till följd av en ökad urlakning
av näringsämnen (Singer et al 1984; Mohr et al 2005), vilket resultaten från min studie inte
stödjer. Även om det fanns en antydan till minskning av total P i böken jämfört med kanten
och utanför, fann jag ingen signifikant skillnad på total P mellan jordproverna. I samband med
att mineraliseringen ökar borde dock andelen organiskt material minska (Bratton 1975). Att
det var mer organiskt material i mitten och kanten av böken i denna studie kan bero på att
färska delar av växter och andra markorganismer blandas med jorden när vildsvinen rör runt
jordlagren (Macci et al 2012). Jag fann också, till skillnad från Cuevas et al. (2012) och
Bruinderink & Hazebroek (1996), att bök hade en effekt på markens pH. Att marken har lågt
pH i Sveriges granskogar har många orsaker men beror delvis på att berggrunden i de flesta
fall består av gnejs och granit, dels på att träden frigör syror från rötterna till marken och dels
på sur nederbörd. När regnet sipprar ner genom jorden för det med sig mineralämnen, d.v.s.
olika baskatjoner lakas ut, som gör att det blir surare i det översta lagret av jorden medan pHvärdet blir högre längre ner (Kooch et al 2015). När vildsvin bökar i granskog och rör runt
olika jordlager skulle det kunna resultera i att det översta jordskiktet i böket får högre pH,
jämfört med det översta skiktet utanför böket.
Jonsson & Eseen (1993) fann att storleken på störningsfläckar hade en betydande roll för
diversiteten av växter. Storleken på böken påverkade dock inte någon av de utvalda
markegenskaperna i min studie, vilket även kan förklara varför det inte var någon signifikant
skillnad på markegenskaper mellan mitten och kanten av böken. Däremot fann jag att fukt och
organiskt material påverkades av antalet bök i lokalerna. Enligt Bueno (2013) har intensiteten
av bök en betydande roll i ändrade fysikaliska och kemikaliska markegenskaper. Viktigt att ha
i beaktning är att intensiteten av bök uppskattades genom att räkna varje bök samt beräkna
ungefärlig volym (m3) av jord som bökats upp av vildsvin och är därför inte helt jämförbart
med mina resultat. Antalet bök kan dock ha en stark effekt på artsammansättningen
(Burrascano et al 2015). I centrala Italien fanns en skillnad i artsammansättningen av växter
mellan lokaler med omfattande bökmängd jämfört med lokaler med medel och liten
bökmängd. Skillnaden i artsammansättningen kan bero på växternas olika
anpassningsförmågor till störning, om de gynnas av mycket ljusinsläpp eller höga
temperaturer (Burrascano et al 2015) men det skulle även kunna bero på ändrade
markegenskaper. Å andra sidan kan de ändrade markegenskaperna i förhållande till
8

bökmängd bero på vildsvins val av lokal snarare än till följd av störningen. Regn kan påverka
vildsvins aktivitet (Hone, 1990) och Hancock et al (2017) fann att antalet vildsvinsbök och
mängden regn hade en signifikant relation d.v.s. mycket regn bidrog till ökad
vildsvinsaktivitet. Att det var fuktigare och mer organiskt material i lokaler med omfattande
bökmängd i min studie kan alltså bero på att vildsvin selektivt letar efter en specifik föda i
områden med sådana markegenskaper, t. ex. en skalbagge eller svamp som gynnas av fukt och
organiskt material (Parkes et al 2015).
Små däggdjur, fåglar, insekter, svampar och växter kan missgynnas av vildsvin, antingen för
att de selektivt letar efter dem (Dardaillon 1987; Mohr et al 2005) eller av andra orsaker. Ett
exempel är att större skogsmus (Apodemus flavicollis) och nötskrika (Garrulus glandarius)
kan påverkas negativt när vildsvin gräver upp deras gömmor med ekollon, framförallt på
våren när tillgången till ekollon är begränsad (Focardi et al. 2000). De kan också påverka
fåglar och andra insektsätande djur när de avlägsnar mossa från marken. Mossor spelar en
viktig roll i de flesta boreala skogsmarker (Jonsson & Esseen 1990) då de bl.a. reglerar
vattenbalansen och fungerar som skydd och hem för många insekter. När vildsvin bökar och
avlägsnar mossa kan de missgynna, inte bara insekter som lever i mossan, utan även andra
djur som äter insekterna. Å andra sidan kan vildsvin spela en viktig roll för mossors diversitet
eftersom störning i markskiktet kan öka diversiteten av mossor i boreal granskog (Jonsson &
Esseen 1990).
Vildsvinsbök i granskog kan också ha en positiv inverkan och förbättra levnadsmiljön för
marklevande organismer bl.a. genom att öka vatteninnehåll och organiskt material. Markfukt
gynnar växters tillväxt samt mikrobiella processer som nedbrytning och näringscykler och
förluster (Chapin et al. 2012). Organiskt material kan bidra till att bibehålla näringsämnen,
binda fukt (McCauley et al. 2017) samt främja biologisk aktivitet, och är därför en utav de
viktigaste faktorerna till bra markkvalitet och fertilitet (Reeves 1997). Bök kan också gynna
organismer som är känsliga för lågt pH (eng. calciophilic species) som t.ex. små marklevande
leddjur (Hågvar 1990) och nematoder. När pH-värdet sjunker söker nematoder sig djupare ner
i marken där pH-värdet är högre (Wei et al 2016). När pH-värdet stiger i samband med bök
skulle det kunna bidra till att nematoder söker sig tillbaka till högre nivåer i marken. Till följd
av att vildsvinsbök gör det mer gynnsamt för nedbrytande organismer kan även de i sin tur
bidra till ändrade markegenskaper. Daggmaskar kan motverka försurning eftersom jorden som
passerat deras tarm har pH 7. De släpper också ifrån sig spillning på markytan och drar ner
växtdelar i sina gångar vilket ökar halten av organiskt material i jorden. Huruvida detta sker i
granskogsmarker kan betvivlas med tanke på markens låga pH men andra marklevande
organismer såsom nematoder skulle kunna ha en liknande funktion.
En ökad näring i vildsvinsbök kan gynna många växter, men det kan också missgynna växter
som trivs i näringsfattiga miljöer (Krull et al. 2013). Däremot borde näringsfattiga miljöer
som t.ex. ängsmarker, med flertalet hotade arter, vara mer känsliga för en sådan störning
jämfört med granskog. Ekosystem i granskogar är, till skillnad från ängsmarker, anpassade till
småskalig störning i mark då rotvältor alltid har varit ett regelbundet fenomen i skogen
(Peterken 1996). Att rotvältor bidrar till småskalig störning är idag inte lika förekommande i
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produktionsskogar jämfört med skyddade områden. Kraftiga stormar kan istället orsaka
storskalig störning och ett exempel är efter stormen Gudrun, då produktionsskogar drabbades
fyra gånger hårdare jämfört med biotopskyddsområden, nyckelbiotoper och skogar med
naturvårdsavtal (Andersson et al 2006). Skogsstyrelsen (2017) rekommenderar dessutom
skogsägare att fälla tillbaka rotvältor p.g.a. risken att rotvältor fälls tillbaka och skadar
människor som befinner sig i skogen. När småskalig störning, i form av rotvältor, blir färre i
produktionsskog ersätter vildsvinen denna störning när de bökar upp marken på liknande sätt.
Eftersom rotvältor kan gynna reptiler, små däggdjur och evertebrater (Duelli et al. 2002) samt
vaskulära växter som i sin tur gynnar pollinerare (Bouget & Duelli 2004) skulle även bök
kunna bidra till en sådan effekt. Det bör dock vara i glesare granskogar med bra
ljusförhållanden eftersom skillnaden på vildvinsbökens påverkan på markegenskaper
gentemot rotvältors påverkan är bl.a. att bök inte bidrar till ökat ljusinsläpp på samma sätt.
Äldre granskogar är glesare än vad unga granskogar är, vilket leder till att mer regn och
solljus når marken i äldre granskog. Eftersom provtagningsområdet in min studie utgjordes av
äldre produktionsskog tror jag att regn- och ljusförhållandena kan ha haft en bidragande
faktor till mina resultat. Som tidigare nämnt är markfukt viktigt men även ljusinsläpp har en
stor betydelse bl.a. för primärproduktionen som använder energin från solljuset till fotosyntes
(Killham 1994). Till följd av ökad fotosyntes ökar även organiskt material i marken eftersom
växter och framförallt bakterier släpper ifrån sig organiskt material genom sina rötter
respektive celler eller när celler dör. Solljuset har också en indirekt effekt på marken genom
att höja temperaturen, som i sin tur ökar biologisk aktivitet (Killham 1994).
Ökad temperatur kan däremot skapa bättre förutsättningar för skadeinsekter och
skadesvampar i skogar (Skogsstyrelsen 2018) varvid vildsvin då skulle kunna facilitera
spridning av rotröta när de skadar rötter och stammar. Idag anses dock avverkning som den
främsta orsaken till spridningen av rotröta, då svampen sprids till färska stubbytor som via
rotkontakt så småningom kan infektera det nya beståndet. Rotröta orsakar stora skador i
granskogar men det som ger upphov till störst skada är skadeinsekter som snytbagge och
granbarkborre (Skogsstyrelsen 2018). Niklas (1960) fann i sin studie att vildsvin begränsar
ollonborrelarver (Melolontha melolontha), en insekt som i stort antal kan anses som
skadeinsekt, i tallskog där de bara över en natt reducerade larvförekomsten med 98%.
Vildsvin skulle även kunna reducera skadeinsektspopulationen i granskog eftersom
snytbaggen och granbarkborren lägger sina ägg i marken respektive övervintrar i marken.
Trots att flertalet studier uppvisar positiva effekter av vildsvin i skogsmarker, förekommer det
varierande åsikter om vildsvin från skogsägare. Det kan finnas många anledningar till dessa
åsikter men enligt Johannesson1 kan det bero på att vildsvinsstammen ökat kraftigt det senaste
decenniet och därför är vildsvinsbök fortfarande ett relativt nytt inslag i skogen. Skogsägare
har inte samma erfarenhet av att se bök i jämförelse med t.ex. betesskador från älg (Alces
alces) och rådjur (Capreolus capreolus) och ett kraftigt vildsvinsbök kan upplevas som en
mer påtaglig skada gentemot älg- och rådjursbete. Enskilda skogsägare kan också drabbas

1

Johannesson, Anders; distriktschef på skogsstyrelsen i Halland. 2019. E-mail 16 januari
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hårdare än andra och många äger även betes- ängs- och åkermarker som är mer känsliga för
vildsvinsbök.
För att förhindra detta fordras en aktiv vildsvinsförvaltning som ställer höga krav på
samarbete mellan flera markägare och jägare. För att påverka skogsägares åsikter kring
vildsvinsbök är det viktigt att sprida information och kunskap om vildsvinens viktiga roll i
ekosystemet samt deras positiva och negativa påverkan i skogsmarker för att bättre kunna
begränsa de negativa effekterna och förstärka de positiva. Utan vildsvin i den svenska faunan
skulle vildsvinens, tidigare nämnda, positiva effekter i skogsmarker försvinna. Det finns dock
andra djur i granskog som åstadkommer liknande störning och ett exempel är grävling (Meles
meles) som gräver djupa hålor för sina gryt samt bökar upp små enstaka hål när de söker efter
föda, vilket kan bidra till en ökad diversitet av mossor och vaskulära växter (Kurek &
Cykowska-Marzencka 2016). Rådjursbockar kan under brunsten skrapa bort fläckar av
vegetation för att markera revir vilket skulle kunna bidra till liknande störning som grävlingen
orsakar. Dessa störningar uppträder dock inte i samma omfattning som störning från vildsvin
gör och har därför inte samma effekter på ekosystemet. Det krävs dock olika åtgärder som
begränsar vildsvinens negativa effekter vid störningskänsliga områden. En åtgärd kan vara att
hägna in miljöer som är känsliga för störning men det kan bli väldigt kostsamt och skapar
merarbete. För att minska skador i jordbruksmarker kan en åtgärd vara att höja jakttrycket på
vildsvin för att minska stammen, men det skulle å andra sidan kunna leda till en reducering av
småskalig störning i skogsmarker medan skador i jordbruksmarker fortgår. Fokus bör istället
riktas mot att locka in vildsvinen till skogsmarker och avleda dem från jordbruksmarker och
andra områden där vildsvin medför ekonomisk förlust eller anses förstöra marker som
värderas högt av människan. Det finns flera exempel på vildsvinsförvaltningar i södra Sverige
som lyckas hålla vildsvinen borta från jordbruksmarker m.h.a. en sådan metod (Svenska
Jägareförbundet 2009). Ett exempel är projektet Halländskt vildsvin i förvaltning och
utveckling som drogs igång 2004 för att hållbart förvalta vildsvin och var ett samarbete
mellan Vildsvinsklubben, Region Halland, länsstyrelsen, LRF, Jägarnas Riksförbund och
vildsvinsforskare. För att minimera skador på fält och växande grödor ordnades
utfodringslokaler omkring 500 meter från fält för att avleda vildsvinen. De fick inte fällas vid
dessa lokaler men däremot fick de jagas i andra områden, framförallt ute på fält för att
skrämma in dem i skogen. Denna modell visade sig vara effektiv då vildsvinsstammen var
stor och ekonomiska skador få (Svenska Jägareförbundet 2009). Eftersom resultaten i min
studie tyder på att vildsvin bidrar till övervägande positiva och viktiga effekter i granskog kan
en sådan förvaltning av vildsvin vara fördelaktig.
Slutsats
Vildsvin är ekosystemsingenjörer som enligt min studie kan bidra till ändrade
markegenskaper då de bidrar till ett ökat vatteninnehåll, mer organiskt material och total N
samt ett högre pH i mitten av vildsvinsbök gentemot utanför bök i granskog. Bökens storlek
hade ingen inverkan på markegenskaper men däremot skiljde sig vatteninnehållet och
organiskt material mellan lokaler med liten, medel och omfattande bökmängd. Vildsvin kan
missgynna små däggdjur, insekter och växter som de selektivt letar efter, men med ändrade
markegenskaper i samband med bök har de övervägande positiva effekter i skogsmark då de
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skapar mikroklimat som kan gynna biologisk mångfald samt ökar näringsomsättningen som i
förlängningen kan bidra till en ökad produktivitet i skogsmark. Fokus bör läggas på att avleda
vildsvin från störningskänsliga områden till skogsmarker genom åtgärder som jakt och
utfodringslokaler. Om detta skulle leda till en ökad mängd bök i granskog kan det bidra till att
jorden blir fuktigare med större andel organiskt material, vilket i sin tur kan gynna växter och
marklevande organismer som trivs i sådana markförhållanden. Det är också viktigt att sprida
information och kunskap om vildsvinens negativa och positiva inverkan på skogsmarker för
att bättre kunna begränsa de negativa effekterna och förstärka de positiva. Resultaten i min
studie bidrar till denna kunskap men det erfordras mer forskning kring vildsvinens inverkan
på produktionsskog. Det hade varit intressant att inte bara utöka omfattningen av
studieområdet för att få en bättre förståelse för vildsvinens inverkan på granskog, utan även
studera ytterligare ekosystemtjänster som t.ex. deras effekt på skadeinsekter samt vilka arter
som gynnas av de ändrade markegenskaperna i granskog.
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