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Abstract 
Ants belonging to the Formica rufa group (wood ants) and their mounds have a large impact 

on forest ecosystems. This makes them considered keystone species. Several species of wood 

ants are threatened globally according to the IUCN red list. In this degree project mound 

densities and mound volumes were evaluated and compared between Norway spruce 

monocultures and high part Norway spruce woodland key habitats (WKHs) in southern 

Sweden. There were no significant differences in neihter mound densities nor mound volumes 

between the two stand types. However, mounds were distributed differently within the stand 

types and tree density correlated negatively to mound density in both stand types. Wood ant 

mounds were absent in the interior of monoculture stands, except in light gaps, while several 

mounds where located in the interior of WKHs. My results suggest that there is not enough 

light in the interior of monocultures in southern Sweden for wood ants to be able to colonize. 

Large monoculture areas may lack wood ants if gaps are missing. Therefore, gaps inside 

monocultures should be made more common in Swedish forests in order to benefit wood ants 

in production forests. Small clearcuts seem to benefit wood ant dispersal in monocultural 

stands. Therefore, smaller clearcuts should be preferred over the large areas presently 

clearcutted due to the negative effects of large clearcuts on wood ants.  

 

Inledning 
Skogsmark är enligt skogsvårdslagen (SFS 1979:429) mark där det finns träd som är eller har 

möjlighet att bli mer än fem meter höga och har en kronslutenhet på mer än 10 %. Sveriges 

yta består till mer än två tredjedelar av skogsmark. Den övervägande delen, 83 %, av denna 

yta är produktiv skogsmark (SLU, 2017). Av den produktiva skogsmarken består närmare 70 

% av tallskog, Pinus sylvestris, respektive granskog, Picea abies, där andelen av respektive 

trädslag är 65 % eller mer. I Blekinge, Hallands och Kronobergs län utgör granskog den 

största delen av länens produktionsskogar, nämligen 46,2 %, 50,6 % respektive 45,6 %. I 

Kalmar län består cirka en tredjedel, 32,2%, av produktionsskogen av granskog (SLU, 2017). 

En stor del av skogarna i Sverige är monokulturer och i Götaland handlar det främst om gran. 

Enligt Sveriges lantbruksuniversitet definieras en egentlig monokultur som ett bestånd där ett 

trädslag utgör mer än 95 % av volymen (SLU, 2013). Flera olika grupper av organismer 

påverkas negativt av dessa monokulturer, bland annat sorkar och näbbmöss (Pedersen et al., 

2010) och jordlöpare (Magura et al., 2006). Det har visat sig att monokulturer av respektive 

gran, tall och björk, Betula spp., hyser olika stor diversitet av jordlöpare och myror. Störst 

diversitet hittades i björkplanteringar, följt av gran och tall (Komonen et al., 2015). 

Det finns ungefär 10 000 kända arter i familjen myror, Formicidae, i världen. Endast 81 
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av dessa finns i Sverige (Douwes et al., 2012). Myror är sociala insekter som tillhör ordningen 

steklar, Hymenoptera, och lever i fleråriga samhällen (Chinery, 2012; Douwes et al., 2012). 

Hos myrorna har de fertila individerna, det vill säga hanar och drottningar, vingar liksom hos 

andra arter av steklar. Arbetarna, som utgör den största andelen av myrsamhället och är sterila 

honor, saknar dock vingar (Chinery, 2012; Douwes et al., 2012). Myror har vanligtvis 

knäböjda antenner (Chinery, 2012). De har också ett eller två kroppssegment som sitter 

mellan bakkropp och mellankropp. Dessa kallas petiolus och postpetiolus och skiljer myrorna 

från andra insekter (Douwes et al., 2012). Liksom alla steklar genomgår myror en fullständig 

utveckling (Bygdebjerg, 2007; Chinery, 2012). Myrornas samhällen anläggs i de flesta fall i 

marken på olika sätt, till exempel under stenar, i jord- eller sandtuvor eller i och under 

stubbar. Av Sveriges 81 myrarter är det 16 stycken som anlägger en stack som bo. Dessa 

myrarter återfinns i släktet stormyror, Formica, i underfamiljen bitmyror, Formicinae 

(Douwes et al., 2012). Inom släktet är det främst undersläktena stackmyror, Formica, och 

hedmyror, Coptoformica, som bygger stackar som består av växtdelar. Dock skiljer sig valet 

av material lite mellan undersläktena. Hedmyror bygger oftast stacken av delar av örter, 

mossa eller gräs medan stackmyrorna bygger sina stackar av barr, småkvistar och skaft från 

blad (Douwes et al., 2012). En annan skillnad är att stackmyrorna bygger större stackar än 

hedmyrorna. Stackmyrestackar blir ofta meterhöga och man har funnit stackar som mätt mer 

än två meter i höjd, medan hedmyrestackar ofta bara är kring en decimeter (Douwes et al., 

2012). Under stacken och markytan kan boet sträcka sig över en meter ner i marken (Bristow 

et al., 1992) och i en stack kan det finnas upp till en miljon individer (Lenoir, 2003).  

 

Myror är karnivorer, herbivorer eller omnivorer (Chinery, 2012). Många myror lever till stor 

del på så kallad honungsdagg, exkrementer från bladlöss, Aphidoidea (Novgorodova, 2015). 

Stackmyrorna är en av de grupper av myror som är särskilt angelägna om denna vätska som 

för dem är den viktigaste energikällan (Domisch et al., 2009; Douwes et al., 2012; Domisch et 

al., 2016). Flera hundra kilo honungsdagg kan bäras hem till stacken under ett år (Domisch et 

al., 2016). Stackmyror är dessutom rovdjur och en annan stor del av deras energiintag består 

av andra leddjur. En del av dessa fångas när myrorna beskyddar bladlössen mot predatorer 

eller mot växtätare som ämnar äta upp bladen (Lenoir, 2003). En koloni av skogsmyror kan på 

en dag fånga cirka ett kilo leddjur (Gullan & Cranston, 2005). Framförallt sker födosöket i 

träden, myrorna påverkar i mindre grad de marklevande leddjuren (Lenoir et al., 2003). En 

stor del av födan som insamlas hamnar i stacken och äts där av larverna (Lenoir, 2003). 

Stackmyrorna är generalister och har ingen preferens vad gäller storlek på de byten de jagar 

(Véle & Modlinger, 2016). De drar sig inte för att ge sig på leddjur som i storlek motsvarar 

flera eller många myror. I dessa lägen samarbetar flera myror både med själva infångandet 

och transporten av bytet (Douwes et al., 2012). Stackmyrorna anses ha en viktig roll i att 

begränsa populationer av skadedjur i skogen (Véle & Modlinger, 2016). 

 

På grund av att myrsamhällen ofta är mycket individrika har myror stor inverkan på de 

ekosystem de ingår i och bidrar med en rad olika ekosystemtjänster. Ett par exempel är 

fröspridning och begränsning av populationer hos arter som verkar som skadedjur (Del Toro 

et al., 2012). I Sverige finns det hos hela gruppen myror hundratals arter som lever i myrbon 

av olika slag som så kallade myrmekofiler (myrgäster) (Douwes et al., 2012). En myrmekofil 

är en organism som under sin livscykel, i stor eller liten mån, är beroende av myror (Robinson 

et al., 2016). Myror har dessutom en avgörande roll i fortplantningen hos vissa arter ur andra 

djurgrupper. Hos alkonblåvinge, Maculinea alcon, utvecklas larverna inne i ett myrsamhälle 
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och till och med matas av myrorna (Eliasson et al., 2005). Ytterligare exempel på myrornas 

inverkan på ekosystemtjänster är inverkan på kol- och näringsämnescyklerna samt 

nedbrytning. Det finns dock mycket kunskap kvar att inhämta angående myrors roll i 

ekosystemen (Del Toro et al., 2012).  

 

Det finns sju arter av undersläktet stackmyror i Sverige (Douwes et al., 2012). Inom  

detta undersläkte finns en mindre grupp arter som brukar benämnas skogsmyror eller Formica 

rufa-gruppen (Lenoir et al., 2001; Domisch et al., 2005; Douwes et al., 2012). Dessa arter är 

mycket lika morfologiskt (Stockan et al., 2016), men har dock olika komposition av utstående 

hår på vissa kroppsdelar varigenom de kan artbestämmas (Douwes, 2012). Även ekologin hos 

arterna i Formica rufa-gruppen är mycket likartad (Douwes, 2012; Stockan et al., 2016). Arter 

som förekommer i Sverige och ingår i denna grupp är kal skogsmyra, Formica polyctena; 

hårig skogsmyra, Formica lugubris; röd skogsmyra, Formica rufa samt nordskogsmyra, 

Formica aquilonia (Douwes et al., 2012). Enligt vissa källor ingår även ängsmyra, Formica 

pratensis (Goropashnaya et al., 2004), samt stubbmyra, Formica truncorum och uralmyra, 

Formica uralensis, och därmed alla i Sverige förekommande stackmyror, i Formica rufa-

gruppen (Stockan et al., 2016).  

 

Myrorna i Formica rufa-gruppen anses på grund av sin stora påverkan på ekosystemen   

som nyckelarter (Stockan et al., 2016). Deras bon, myrstackarna, anläggs genom att 

skogsmyrorna tar över andra myrarters bon eller genom att en myrkoloni bygger en stack till 

som sedan ingår i kolonin, så kallad avknoppning (Maeder et al., 2016). Inuti stackarna är 

temperaturen vanligtvis högre och mer jämn än den omgivande lufttemperaturen (Gallé, 1973; 

Frouz, 2000). Detta åstadkoms delvis med hjälp av värmande solstrålar (Gallé, 1973; Risch et 

al., 2016) och av den anledningen byggs ofta myrstackar i öppnare lokaler, till exempel 

kantzoner i skogen (Kilpeläinen et al., 2008; Risch et al., 2016). Myrstackarna har stora 

effekter på sin omgivning (Stockan & Robinson, 2016). Bland annat påverkar myrstackarna 

och myrornas aktivitet pH-värdet till att bli högre i marken nära stacken jämfört med övrig 

omgivande mark (Jílková et al., 2011). I samband med att myrorna bär hem växtdelar att 

bygga med och föda till stacken koncentreras näringsämnen, bland annat kväve, i denna 

(Frouz et al., 2016). Stackarna hålls torra, delvis aktivt av myrorna (Lenoir, 2003) och delvis 

av värmen från solen (Frouz, 2000). Växtrötter undviker de torra stackarna vilket är en orsak 

till att mycket kväve blir kvar i stacken (Lenoir et al., 2001). Om stackarna överges kan de bli 

en näringskälla för växter (Domisch et al., 2008). Myrstackarna har även en positiv effekt på 

biodiversitet (Lenoir, 2003). Som nämndes ovan hyser myrbon myrmekofiler och myrstackar 

utnyttjas av en mängd artgrupper, bland annat kvalster (Elo et al., 2016), daggmaskar (Laakso 

& Setälä, 1997), skalbaggar (Lindroth, 1942) och spindlar (Parmentier et al., 2014). Många av 

dessa arter är knutna specifikt till Formica rufa-gruppens stackar med följden att deras 

populationer påverkas av tillgången eller densiteten av stackar och detta är viktigt att belysa 

inom naturvården (Parmentier et al., 2014). Det är emellertid inte endast evertebrater som är 

starkt knutna till stackmyror och deras stackar. För flera av de hackspettar som förekommer i 

Sverige är myror en viktig födakälla (Svensson et al., 2009). Den rödlistade gröngölingen, 

Picus viridis, lever i huvudsak på myror som föda (Svensson et al., 2009; Grahn & Knutsson, 

2015) och enligt studier som gjorts av gröngölingens födoval äter den nästan enbart myror 

från Formica rufa-gruppen under vintern som den gräver fram ur stackarna (Rolstad et al., 

2000). Naturvårdsinsatser för myror inom Formica rufa-gruppen anses vara av mycket stor 

betydelse eftersom de är knutna till så många andra arter (Parmentier et al., 2014).  
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I Sverige bedöms ingen av de förekommande arterna i Formica rufa-gruppen som rödlistade 

(ArtDatabanken, 2015). I ett globalt perspektiv är dock flera arter av skogsmyror rödlistade 

(IUCN, 2018). I den senaste internationella bedömningen angavs alla de arter i Formica rufa-

gruppen som förekommer i Sverige befinna sig inom kategorin nära hotad (NT) globalt. 

Bedömningarna är emellertid gjorda 1996 men vid fem tidigare bedömningar av vardera av 

dessa arter inom Formica rufa-gruppen från 1983 till 1994 har samtliga resulterat i 

bedömningen NT (IUCN, 2018). Det finns evidens som tyder på att dessa bedömningar är 

aktuella även nu, drygt 20 år senare. Myrorna i Formica rufa-gruppen är anfäktade av flera 

hot, däribland förlust av habitat och förlust av födotillgångar (Sorvari, 2016). I vissa områden 

i Europa har det framkommit en drastisk minskning av kolonier från Formica rufa-gruppen på 

relativt kort tid, till exempel i nordvästra Belgien och östra Nederländerna (Dekoninck et al., 

2010; Mabelis & Korczynska, 2016). Minskningen bedöms till stor del vara kopplad till 

igenväxning som medför beskuggning och mänsklig störning till exempel på grund av 

intensivt jordbruk (Dekoninck et al., 2010). Andra kopplingar är förlust av lämpliga habitat 

och odling av grödor som beskuggar tidigare solbelysta områden (Mabelis & Korczynska, 

2016). En myrkoloni innehåller ett mycket stort antal individer (Lenoir, 2003), men få av 

dessa utgör den reproducerande delen av kolonin (drottningar och hanar) (Sorvari, 2016). I 

vissa myrstackar finns det mer än hundra drottningar samtidigt som det i andra stackar endast 

finns en enda (Stockan & Robinson, 2016). Det finns därför en risk att missa naturvårdsbehov 

hos skogsmyror och nya bedömningar av Formica rufa-gruppens aktuella hotstatus anses 

behöva göras omedelbart (Sorvari, 2016).      

 

Förutom de ovan nämnda hotbilderna så kan skogsbruket påverka skogsmyrorna negativt och 

myrstackarna kan ibland bli helt förstörda (Risch et al., 2016). Inom skogsbruket innebär 

slutavverkning, eller föryngringsavverkning, att man sågar ner ett skogsbestånd och sedan 

planterar ny skog. Oftast sker slutavverkningen genom att man kalhugger (Lundqvist et al., 

2014). I en studie som undersökte honungsdaggens sammansättning i granskog och på 

kalhyggen fann man att honungsdaggen var av sämre kvalitét på kalhyggena och att detta kan 

påverka myrornas framgång (Johansson & Gibb, 2012). Kalhuggning kan även orsaka 

försämrad funktion i myrstackarna, bland annat svårigheter att få korrekt temperatur och 

fuktighet i stackarna, när dessa blir mer utsatta för yttre påverkan från till exempel vind. Detta 

antas påverka de funktioner som myrstackarna har i ekosystemet (Sorvari et al., 2016). I 

Sverige sparas små ytor av skog orörda i produktionslandskapet, så kallade nyckelbiotoper. 

Dessa är ämnade att underlätta för att bibehålla biodiversitet i landskapet (Timonen et al., 

2010). Nyckelbiotoperna har, även om de i många fall inte kan benämnas som orörda eller 

naturskogar (Ericsson et al., 2004), ofta vuxit under en längre tid. Majoriteten av Sveriges 

nyckelbiotoper motsvarar slutavverkningsskog (Skogsstyrelsen, 1999). Samtidigt innehåller 

nyckelbiotoperna oftast flera olika trädarter (Skogsstyrelsen, 2017a). Många organismgrupper 

kan påverkas positivt av att man ersätter homogena granplanteringar med en blandning av 

gran och björk (Felton et al., 2010). Det har även visat sig att bestånd av gran tillsammans 

med björk eller tall är positiva för bland annat biodiversitet och vattenkvalitet jämfört med 

monokulturer av gran (Felton et al., 2016). En jämförelse mellan monokulturer och 

nyckelbiotoper kan belysa om mer orörda skogar med mer än en trädart gynnar skogsmyror.  

 

Densitet av myrstackar har studerats på flera olika platser i Europa (t.ex. Domisch et al., 2005; 

Kilpeläinen et al., 2008; Dekoninck et al., 2010; Sondej et al., 2018). Exempel på uppmätta 
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stackdensiteter är 2,6-3,8 stackar per hektar (ha) i Finland (Domisch et al., 2005; Kilpeläinen 

et al., 2008) och 0,13 stackar per ha i Polen (Sondej, et al., 2018). Dessa studier har utförts i 

olika typer av skogar. Flera omgivande faktorer spelar in på stackdensitet och var 

myrstackarna byggs, till exempel ljusförhållanden (Sondej et al., 2018), ålder på skogen 

(Kilpeläinen et al., 2008; Risch et al., 2016) och beståndstyp (Domisch et al., 2005; Sondej et 

al, 2018). I en finsk studie fann man högre densitet av stackar men lägre artdiversitet av 

stackmyror i äldre granskog med inslag av andra trädarter jämfört med yngre granskogar 

(Kilpeläinen et al, 2008). I nordöstra Polen jämfördes stackdensitet i flera olika typer av 

skogsbestånd och där fann man högst densitet i bestånd som innehöll en blandning av barr- 

och lövträd. Monokulturell granskog fanns dock inte med bland de undersökta bestånden 

(Sondej et al., 2018). I en annan studie fann man inga skillnader i densitet av myrstackar 

mellan 5-årig tallskog och 140-årig granskog, dock skiljde sig stackvolymerna då den äldre 

skogen hyste större stackar. Man fann inga stackar i 20-årig tallskog (Domisch et al., 2005).  

 

Som en del av sina nationella inventeringar noterar riksskogstaxeringen myrstackar i skogarna 

i Sverige (SLU, 2017) och dessa inventeringar har visat att södra Sverige (Götaland och 

Svealand) har en densitet på 0,5-1,5 myrstackar per ha. Samtidigt fann man en lägre 

stackdensitet i södra jämfört med norra Sverige (Kempe & Dahlgren, 2015). Faunan av 

skogsmyror skiljer sig mellan regioner och olika arter har i viss mån olika levnadssätt 

(Douwes et al., 2012; Stockan et al., 2016). Nordskogsmyra, som är en dominerande art av 

skogsmyror i norra delarna av Fennoskandien, förekommer endast sporadiskt eller inte alls i 

södra Sverige. I södra delarna av Sverige är det istället kal skogsmyra och röd skogsmyra som 

är mer dominanta (Douwes et al., 2012). Ingen studie har hittats som har jämfört densitet och 

placering av stackar inom bestånden mellan monokulturell granskog och nyckelbiotoper med 

hög andel gran i södra Sverige. Genom att utföra en inventering av myrstackar i ovanstående 

beståndstyper i Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län var förhoppningen med detta 

examensarbete att tillföra viktig kunskap om skogsmyror.   

Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att mäta densitet av myrstackar från Formica rufa-

gruppens myror, dels i monokulturell granskog och dels i nyckelbiotoper med hög andel gran 

men med inslag av andra trädarter, i Hallands, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län, och 

svara på följande frågeställningar: 

1) Förekommer det någon skillnad i densitet av myrstackar, stackvolymer eller 

förekommande arter av skogsmyror mellan de två olika beståndstyperna? 

2) Finns det några samband mellan densitet av myrstackar och följande 

omgivningsfaktorer: arter/grupper av träd, trädtäthet, träddiameter, typ av 

markvegetation och mängden ljusinsläpp i de två olika beståndstyperna?   

3) Placeras myrstackarna i högre grad i öppna delar av bestånden, det vill säga kantzoner 

och gläntor, i den monokulturella skogen jämfört med i nyckelbiotoperna? 

Resultaten kommer att diskuteras i relation till hur skogsbestånden i södra Sverige genom 

naturvårdsinsatser kan anpassas för att gynna en sådan distribution av skogsmyror som i sin 

tur kan gynna arter associerade till skogsmyrorna.  
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Material och metoder  

 

Studieområden 

Inventeringarna genomfördes under perioden april till juni 2018 i södra delen av Sverige 

(södra Kalmar län, Blekinge län, sydöstra Kronobergs län och södra Hallands län), i två olika 

typer av skogsbestånd. Den första beståndstypen var monokulturell produktionsskog där gran 

utgjorde mer än 94 % av beståndet. Den andra beståndstypen var nyckelbiotoper där gran 

utgjorde en stor del av trädbeståndet men där andelen av andra trädarter var större än i de 

monokulturella skogsbestånden 

 

Urval av provytor 

Nyckelbiotoperna valdes ut med hjälp av Skogsstyrelsens karttjänster (Skogsstyrelsen, 

2017a). Här söktes ovan nämnda delar av landet av och nyckelbiotoper där gran angavs utgöra 

en betydande andel valdes ut som provytor. De nyckelbiotoper som valdes ut angavs innehålla 

mellan 30 och 90 % gran (Skogsstyrelsen, 2017a). Urvalet av monokulturella granskogsytor 

skedde på några olika sätt. För att få en överblick över specifika områden och hitta eventuella 

monokulturella granbestånd användes ortofoton och kartor från Lantmäteriets (Lantmäteriet, 

2018) och Skogsstyrelsens karttjänster (Skogsstyrelsen, 2017b). Ortofoto eller satellitbilder är 

tydliga när man vill hitta beståndsstrukturer och rekommenderas bland annat för att hitta 

möjliga nyckelbiotoper (Norén et al., 2014). Några områden som såg lämpliga ut besöktes 

sedan och bedömdes på plats. Majoriteten av ytorna i monokulturell granskog lokaliserades 

emellertid på väg till och från andra inventeringsytor, då i huvudsak vid arbete med 

nyckelbiotoperna. Detta var ett effektivt sätt att finna potentiella inventeringsytor då 

färdvägen till nyckelbiotoperna ofta inbegrep bilfärd ett antal mil samt därefter upp till ett par 

kilometers promenad. Ett mindre antal inventeringsytor valdes även ut i av författaren redan 

kända skogsområden. Sammanlagt inventerades elva ytor i monokulturell granskog och tolv 

ytor i nyckelbiotoper (figur 1).  

 

Figur 1. Provytornas geografiska placering. Röda punkter avser nyckelbiotoper, blå punkter avser monokulturer 

(Kartdata © Google, 2019).  
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Fältarbete  

I varje studieområde inventerades en provyta på mellan 0,5-1 ha. Provytorna mättes upp med 

hjälp av en GPS-klocka, Garmin Forerunner 210. Inom varje provyta uppmättes tre mindre 

ytor på 10x10 meter med hjälp av ett tio meter långt rep. Dessa placerades ut genom att 

slumpmässigt stanna på tre olika platser inom provytan. Inom vardera av dessa mindre ytor 

gjordes följande: antalet träd räknades och varje träd identifierades till art eller släkte, 

diameter mättes på alla träd, ljusinsläpp uppskattades i % utefter trädkronornas täckningsgrad 

(krontäckning), täckningsgrad av olika typer av markvegetation (mossa, lav, ris, gräs, övriga 

fröväxter och ormbunksväxter) eller barmark/dött organiskt material uppskattades i % per yta. 

 

För att inventera provytorna på myrstackar användes transekter, som utplacerades över hela 

provytorna med ett mellanrum på mellan fem och femton meter beroende på hur terräng och 

vegetation påverkade sikten. När terrängen var kuperad eller vegetationen tät användes fem 

meters mellanrum mellan transekterna för att all yta skulle kunna sökas av. Vid mer slät 

terräng eller gles vegetation användes ett mellanrum på tio eller femton meter eftersom det då 

gick att överblicka omgivningen bättre. Transekter har använts som metod i tidigare studier 

där man inventerat myrstackar (Kilpeläinen et al., 2008; Sondej et al., 2018). Utmed 

transekterna noterades alla befintliga myrstackar. Läget på stacken noterades vad gäller 

placering i kantzon, glänta eller inne i skogen bland träden. Glänta definierades i denna 

inventering som en ljus, öppen yta i beståndets innandöme med inga eller enstaka träd och 

som i dessa avseenden skiljde sig från beståndet i övrigt. Samtliga funna stackar var till synes 

aktiva, varför ingen skillnad på aktiva eller övergivna stackar behövde göras. Stackarna 

mättes vad gäller höjd och två diametrar för uträkning av volym. Höjden mättes från marknivå 

till högsta punkten på stacken med hjälp av en sticka som lades vågrätt ut från toppen på 

stacken. De två diametrarna mättes från norra till södra respektive östra till västra utkanten av 

stackarna enligt tidigare studier (Domisch et al., 2005). Detta gjordes med hjälp av längre 

stickor som placerades vinkelrätt med den avsedda diametern ut från respektive utkant, 

varefter mellanrummet mellan stickorna mättes (figur 2). 

 

 
Figur 2. Mätning av två vinkelräta diametrar på myrstackarna. Brun ifylld cirkel avser myrstacken, heldragna 

linjer ut från stacken avser utplacerade stickor och streckad linje avser mätsträckor. 

 

Artidentifiering 

Från varje stack infångades mellan sju och tio arbetsmyror för artbestämning genom att 

plocka dem från stackens yta. Antalet baserades på att man bör undersöka åtminstone fem 

individer när man identifierar skogsmyror (Douwes et al., 2012). Dessa identifierades senare 
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till art med hjälp av bestämningsnyckel (Douwes et al., 2012), samt stereolupp med upp till 63 

gångers förstoring.  

 

Uträkning av stackdensitet, stackvolym och värden för omgivningsfaktorer  

Summan av det antal myrstackar som hittades på provytorna användes för att omräkna till ett 

medelvärde för stackdensitet (stackar/ha) för vardera av de två olika beståndstyperna. 

Volymen på den del av varje funnen stack som låg ovanför markytan räknades ut med hjälp 

av formeln för en halv ellipsoid, vilken använts i tidigare studier (Risch et al., 2007; Punttila 

& Kilpeläinen 2009). I några fall var stacken byggd mot en stubbe eller över en låga. I dessa 

fall räknades den ungefärliga volymen av den del av veden som befann sig inom stackens 

yttre gränser bort från volymen.  

 

Utifrån den data som samlades in på de tre mindre ytorna inom varje provyta räknades 

medelvärde för trädtäthet (träd per 100 m2) och andel (%) av gran, tall eller lövträd ut på 

provytan. Gran och tall separerades i analysen eftersom de var de enda barrträden som 

förekom på provytorna och eftersom gran var en central art i denna inventering. Lövträden 

samlades däremot i en och samma variabel. I riksskogstaxeringens definitioner av 

beståndstyper skiljs det på gran- och tallskog, medan lövträden samlas i beståndstypen 

lövskog (SLU, 2017). Medelvärde för träddiameter (cm) räknades ut för respektive av 

ovanstående trädvariabler. Uppskattningarna av krontäckning och markvegetation på varje 

mindre yta räknades ut till ett medelvärde som angavs i % för vardera variabel på varje 

provyta.  

 

Statistiska analyser 

Analyser av insamlad data gjordes i IBM SPSS Statistics version 24.0. För att testa skillnader 

i medelvärden för stackdensitet mellan de båda beståndstyperna användes Mann-Whitney U-

test. För att testa skillnader i medelvärden för stackvolym mellan de båda beståndstyperna 

användes Independent Samples t-test. Varje omgivningsfaktors medelvärde testades gentemot 

antalet stackar för korrelation. Dessa tester gjordes både med beståndstyperna som två olika 

variabler och med båda beståndstyperna tillsammans i en variabel för att även kunna urskilja 

en övergripande eventuell påverkan från omgivningsfaktorerna. Detta gjordes med hjälp av 

Spearman correlation. Utöver detta undersöktes skillnaden mellan de båda beståndens 

medelvärden för krontäckning med hjälp av ett Independent Samples t-test.  

 

Resultat 
Det sammanlagda antalet myrstackar som hittades var 19 stycken varav åtta stycken fanns i 

monokulturell granskog och elva stycken i nyckelbiotoper. Av de elva provytorna i 

monokulturell granskog hyste en provyta tre stackar och fem provytor en stack vardera medan 

övriga fem provytor saknade stackar. Av de tolv provytorna i nyckelbiotoper hyste en provyta 

fem stackar, en provyta fyra stackar och två provytor en stack vardera medan övriga åtta 

provytor saknade stackar. Myrstackar fanns alltså i en större andel av provytorna i 

monokulturerna jämfört med i nyckelbiotoperna. Medelvärde för stackdensitet för respektive 

bestånd framgår av tabell 1, där man också kan se att stackdensiteten var lite lägre i 
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monokulturerna. Ingen signifikant skillnad fanns mellan de båda bestånden vad gäller 

medelvärde för stackdensitet (p>0,05). Storleksspannet för stackarnas volym var i 

monokulturell granskog 0,27-1,55 m3 och i nyckelbiotoper 0,082-2,38 m3. Medelvärdena för 

stackvolym för respektive beståndstyp framgår av tabell 1, där man också kan se att endast 

0,03 m3 skiljde dessa medelvärden åt. Ingen signifikant skillnad fanns mellan de båda 

bestånden vad gäller medelvärde för stackvolym (p>0,05).  
 

Fyra arter inom Formica rufa-gruppen påträffades under inventeringen. I monokulturell 

granskog påträffades kal skogsmyra, röd skogsmyra och hårig skogsmyra. I nyckelbiotoper 

påträffades kal skogsmyra, röd skogsmyra och nordskogsmyra. Den flest gånger påträffade 

arten var kal skogsmyra som uppehöll sig på sju provytor, varav fyra i monokulturell 

granskog och tre i nyckelbiotoper. Arten bebodde sammanlagt åtta stackar. Röd skogsmyra 

påträffades på två provytor, en i monokulturell granskog och en i nyckelbiotop, och bebodde 

sammanlagt tre stackar. Nordskogsmyra påträffades på en provyta i en nyckelbiotop och 

bebodde där sammanlagt fem stackar. Hårig skogsmyra påträffades på en provyta i 

monokulturell granskog och bebodde där tre sammanlagt stackar. Av samtliga tio provytor 

som innehöll myrstackar var det endast en provyta som hyste mer än en art ur Formica rufa-

gruppen. Denna provyta låg i en nyckelbiotop och innehöll stackar från kal skogsmyra och 

röd skogsmyra.  
 

 

Tabell 1. Medelvärden för antal stackar per ha samt medelvärde för stackvolym i vardera beståndstyp (± 

standardavvikelse).  

Beståndstyp Stackdensitet (stackar/ha) Stackvolym (m3) 

Monokultur 0,73 ± 0,91 0,76 ± 0,56 

Nyckelbiotop 1,00 ± 1,76 0,73 ± 0,72 

 

 

Det fanns en stark negativ korrelation mellan densitet av myrstackar och trädtäthet både i 

monokulturerna (r=-0,692, p=0,018) och i nyckelbiotoperna (r=-0,618, p=0,032). Även i båda 

beståndstyperna sammanräknade fanns en korrelation mellan densitet av myrstackar och 

trädtäthet, dock svagare (r=-0,430, p=0,040). En stark negativ korrelation förekom mellan 

stackdensitet och krontäckning inom nyckelbiotoperna (r=0,682, p=0,015). En positiv 

korrelation förekom mellan densitet av myrstackar och täckningsgrad av gräs i båda 

beståndstyperna sammanräknade (r=0,542, p=0,008). Inga övriga korrelationer mellan 

stackdensitet och de uppmätta eller uppskattade omgivningsfaktorerna förekom (p>0,05). 

Monokulturerna hade en signifikant större krontäckning än nyckelbiotoperna (p=0,002). 

Myrstackarnas placering skiljde sig delvis mellan de två olika beståndstyperna. I 

monokulturerna fanns samtliga myrstackar i öppna ytor (kantzoner och gläntor) medan nästan 

hälften av stackarna i nyckelbiotoperna fanns i skogens inre (figur 2). 
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Figur 2. Diagrammet åskådliggör var i respektive bestånd stackarna fanns placerade. I monokulturerna hittades 

fem stackar i gläntor, tre stackar i kantzoner och ingen stack inne i skogen bland träden. I nyckelbiotoperna 

hittades sex stackar i kantzoner, fem stackar inne i skogen bland träden och ingen stack i gläntor.  

 

 

Diskussion 
 

Stackdensitet i södra Sverige 

Inventeringarna gav relativt likartade resultat vad gäller myrstackdensitet i de båda 

inventerade typerna av skogsbestånd. Nyckelbiotoperna hade en något högre stackdensitet 

(1,00 stackar/ha) än monokulturerna (0,72 stackar/ha), en skillnad som emellertid inte var 

statistiskt signifikant. Dessa värden för stackdensitet håller sig inom spannet för den 

stackdensitet i Götaland och Svealand (0,5-1,5 stackar/ha) som tidigare rapporterats utifrån 

riksskogstaxeringens nationella statistik (Kempe & Dahlgren, 2016). Detta innebär att de två 

beståndstyper som undersöktes i detta examensarbete inte skiljer ut sig från genomsnittet för 

hela skogslandskapet i södra Sverige i fråga om stackdensitet. Jämfört med studier från flera 

andra länder i Europa ligger de densiteter av stackar som uppmätts i södra Sverige både i 

denna inventering och i riksskogstaxeringens inventeringar (Kempe & Dahlgren, 2016) i 

underkant (t.ex. Punttila, 1996; Domisch et al., 2011; Borkin et al., 2012). Få undersökningar 

har dock gjorts av stackdensitet från skogsmyror i monokulturell granskog. I Finland jämförde 

man stackdensitet i ung och gammal grandominerad skog och fann en stackdensitet på 2,77 

stackar/ha i ung skog (<25 år) och 1,88 stackar/ha i gammal skog (>100 år). Totalt fanns en 

stackdensitet på 2,02 stackar/ha (Punttila, 1996). I en annan finsk studie förekom en 

stackdensitet på ungefär 16 stackar/ha i en grandominerad skog där man hade sitt 

studieområde (Rosengren et al., 1987). Detta värde är dock svårt att jämföra med eftersom 

värdet på stackdensiteten kom från ett enda sammanhängande bestånd på sammanlagt 9 ha. 

Lokalt kan stackdensiteten vara mycket hög eftersom vissa arter ur Formica rufa-gruppen är 

polydoma, det vill säga de bygger många stackar inom samma koloni (Ellis & Robinson, 

2014; Chen & Robinson, 2014; Stockan & Robinson, 2016). Även från monokulturer av tall 

finns det få rapporterade resultat gällande myrstacksdensitet. I talldominerad skog av olika 

ålder i Skottland fann man en stackdensitet på 1,96 stackar/ha (Borkin et al., 2012). I 
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talldominerad skog med en ålder på 30-40 år i Finland fann man en stackdensitet på 5,3 

stackar/ha (Domisch et al., 2011).   

 

Ett par inventeringar på nationell nivå av myrstackar har gjorts i Europa och sammanräknat 

stackdensiteten för flera förekommande beståndstyper. I en studie utförd i Schweiz, som 

byggde på resultat från en nationellt utbredd inventering, fann man en stackdensitet på 1,37 

stackar/ha (Vandegehuchte et al., 2017). Finska resultat som också rapporterades utifrån en 

nationellt utbredd inventering visade en stackdensitet på 3,19 stackar/ha. I detta värde 

räknades dock även vissa arter utanför Formica rufa-gruppen in. Nordskogsmyra hade 

emellertid en stackdensitet på 1,60 stackar/ha (Punttila & Kilpeläinen, 2009), vilket är högre 

än den stackdensitet som rapporterats för samtliga arter av skogsmyror i denna uppsats.  

 

Anledningen till att lägre densiteter av stackar hittades i denna inventering jämfört med de 

resultat som presenterats ovan är förmodligen flerfaktoriell. En av de faktorer som spelar in 

kan vara låg förekomst av nordskogsmyra. I ovan nämnda studie från Schweiz hittade man 

endast nordskogsmyra i en begränsad del av landet och ansåg att detta var en anledning till 

lägre stackdensitet av skogsmyror där jämfört med i andra europeiska områden 

(Vandergehuchte et al., 2017). Nordskogsmyran har enligt aktuellt kunskapsläge liten 

förekomst i södra Sverige (Douwes et al., 2012; Stockan & Robinson, 2016), men 

förekommer sporadiskt som sydligast i norra delen av Småland (Douwes et al., 2012). I denna 

inventering hittades nordskogsmyran i Halland på den provyta som låg längst norrut, nära 

angränsande till dess kända utbredningsområde. Längre söderut är det dock enligt aktuellt 

kunskapsläge (Douwes et al., 2012; Stockan & Robinson, 2016) inte troligt att finna arten. 

Nordskogsmyran är känd för att anlägga kolonier där det ingår många stackar som är 

sammankopplade till ett myrsamhälle (Punttila et al., 1994; Pamilo et al., 2005; Schultner et 

al., 2016). I samtliga av områdena för de presenterade studierna ovan förekommer 

nordskogsmyran (Rosengren et al., 1987; Punttila, 1996; Punttila & Kilpeläinen, 2009; 

Domisch et al, 2011; Borkin et al., 2012; Vandegehuchte et al., 2017) och i majoriteten av 

studierna där stackdensitet från flera arter ur Formica rufa-gruppen framgår har 

nordskogsmyran dessutom högst stackdensitet jämfört med de andra arterna (Punttila, 1996; 

Punttila & Kilpeläinen, 2009; Borkin et al., 2012). Eftersom en av de mer dominanta 

skogsmyrearterna i södra Sverige, röd skogsmyra, är monodom, det vill säga i huvudsak bara 

bygger en stack per koloni (Ellis & Robinson, 2014), kan det påverka stackdensiteten i den 

del av landet där detta examensarbete utfördes. I detta examensarbete var dock endast tre av 

nitton funna stackar från röd skogsmyra. Å andra sidan gjordes inventeringen i relativt liten 

skala. Därför skulle fler och större undersökningar behöva göras för att klargöra de olika 

skogsmyrearternas förekomst i södra Sverige och om skillnader i artförekomst påverkar 

stackdensiteten i olika områden.    

 

Stackarnas placering inom bestånden 

Från denna inventering framkom en stark negativ korrelation mellan stackdensitet och 

trädtäthet såväl i monokulturer som i nyckelbiotoper. I tidigare studier har man funnit 

liknande resultat. I Finland fann man lägre stackdensitet i mycket tät skog jämfört med skog 

där trädtätheten var lägre (Kilpeläinen et al., 2005). Samtidigt uppdagade resultaten från 

inventeringarna i detta examensarbete att stackarnas placering till viss del skiljde sig åt mellan 

bestånden. Nästan hälften av stackarna som hittades i nyckelbiotoper låg placerade inne bland 
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träden i skogen medan övriga stackar låg i kantzoner. I monokulturerna låg samtliga stackar 

placerade i kantzoner eller större gläntor inne i beståndet. I dessa större gläntor saknades stora 

träd vilket gjorde dem betydligt ljusare och mer solbelysta än övriga delar av monokulturerna. 

Eftersom de undersökta monokulturerna visade sig ha en signifikant större krontäckning än 

nyckelbiotoperna är detta ett intressant resultat som tyder på att det finns färre stackar inne i 

monokulturella bestånd om det saknas gläntor. Tidigare undersökningar har rapporterat 

resultat som visar att grad av krontäckning spelar en stor roll i var skogsmyrorna etablerar 

sina stackar. I förut nämnda nationellt täckande studie från Schweiz fann man större 

förekomst av stackar i skog med gles eller klumpvis sammansatt krontäckning jämfört med 

skog där krontäckningen var tätare och jämnt fördelad (Vandegehuchte et al., 2017). En 

inventering i Grekland visade högre densitet av stackar, jämfört med resultat från flera andra 

europeiska studier, i olikåldrad skog där man endast högg ner träd i liten skala vilket skapade 

små luckor i skogen (Tsikas et al., 2016). Det är emellertid inte alltid fallet att lägre 

krontäckning medger högre stackdensitet. I den tidigare nämnda landstäckande studien från 

Finland, där man bland annat jämförde antalet stackar mellan skogar med en krontäckning på 

över respektive under 40 %, fann man fler stackar från nordskogsmyra i de mer slutna 

skogarna (Punttila & Kilpeläinen, 2009). Detta visar att åtminstone vissa arter av skogsmyror 

bygger sina stackar även i tätare skog. Å andra sidan är nordskogsmyra, som tidigare nämnts, 

ovanlig i södra Sverige och kan inte förväntas hittas här mer än sporadiskt. En annan art som 

man brukar kunna hitta i mörkare skog är kal skogsmyra som till skillnad från nordskogsmyra 

är vanlig i södra Sverige (Douwes et al., 2012). Ingen stack hittades dock från dessa inne i 

monokulturerna vilket antyder att monokulturella granbestånd i södra Sverige som uppnått en 

viss krontäckning är för mörka för skogsmyror. Gläntor utgör då en viktig struktur i dessa 

bestånd och gör att solbelysta, ljusare luckor finns i den annars mörka skogen.  

 

Gläntor tycks inte vara lika avgörande i de nyckelbiotoper som studerades i denna 

inventering. Förutom att dessa hade en signifikant lägre krontäckning än monokulturerna hade 

de dessutom betydligt högre andel lövträd. Eftersom lövträden är utan löv delar av våren och 

hösten är skillnaden i krontäckning mellan de båda beståndstyperna ännu större under dessa 

årstider. Skogsmyror är aktiva från tidig vår till sen höst (Maeder et al., 2016), och kan 

därmed dra nytta av detta extra ljusinsläpp inne i nyckelbiotoperna. Nyckelbiotoperna skulle 

därför, förutom de funktioner de redan har, kunna ses som ett verktyg för att gynna 

skogsmyror. I nyckelbiotoperna finns dock många hotade arter (Nitare & Norén, 1992). 

Mycket skogsmyror i nyckelbiotoperna kan skapa vissa problem eftersom skogsmyrorna visat 

sig ha negativa effekter på flera artgrupper, till exempel trädlevande lavar, vid hög 

stackdensitet (Thunes et al., 2018). Eftersom nyckelbiotoperna oftast är relativt små och ligger 

placerade med stora avstånd mellan sig (Nitare & Norén, 1992) har dessa troligen ingen större 

inverkan på att gynna skogsmyrorna eftersom spridningen försvåras.   

 

Många arter av skogsmyror är som nämnts ovan nära hotade globalt (IUCN, 2018) och i detta 

examensarbete har det framkommit att densiteten av stackar är lägre i södra Sverige jämfört 

med i flera andra delar av Europa. Därför är det angeläget med naturvårdsåtgärder för 

skogsmyror i södra Sverige. Större ytor av produktionsskog kan då vara lämpliga att 

genomföra dessa åtgärder i.  

 

Naturvårdsåtgärder för skogsmyror i produktionsskogar har betydelse av flera skäl. Eftersom 

produktionsskogar ofta erbjuder lämpliga habitat för skogsmyror samtidigt som skogsbruket 
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som tidigare nämnts ofta drabbar dessa arter negativt är det lämpligt att ta hänsyn till 

befintliga stackar vid avverkning (Sorvari, 2016). Skogsmyrornas roll som nyckelarter 

innebär att flera andra arter riskerar att drabbas om stackar överges eller förstörs. 

Fragmenterade populationer av skogsmyror minskar chanserna för myrmekofiler att sprida sig 

(Robinson et al., 2016). Stackarna behöver förekomma både i öppnare ytor i skogen och i 

skogens inre eftersom vissa myrmekofiler oftare påträffas i stackar belägna inne i skogen 

(Härkönen & Sorvari, 2017). Mänsklig påverkan på annat håll än i skogen, till exempel 

utbyggnad av tätorter, kan också motivera till att bevara befintliga stackar i produktionsskog. 

Detta eftersom skogsmyrorna, till skillnad från flera andra myrarter, är lågt representerade i 

tätorter och tätortsnära områden (Vepsäläinen et al, 2008). I produktionsskogen finns potential 

till att minska den samlade negativa påverkan som mänsklig störning orsakar skogsmyror. 

Förekomst av myrstackar kan dessutom ha positiva effekter för skogsbruket då det till 

exempel har visat sig att närvaro av skogsmyror kan minska skador på gran- och tallplantor 

från vanlig snytbagge, Hylobius abietis (Maňák et al., 2013). 

 

Skogsmyror, skogsbruk och naturvård  

Ingen korrelation mellan andel av de olika trädvariablerna och stackdensitet fanns i detta 

examensarbete. I en framtida liknande studie skulle det vara av intresse att gå ner till 

trädartsnivå och testa korrelation mellan andel av olika trädarter även vad gäller lövträd och 

myrstacksdensitet i vardera beståndstyp. Tidigare har man funnit att det finns högre 

stackdensitet i skogar med en blandning av barr- och lövträd jämfört med monokulturer och 

skogar med bara barrträd (Rosengren et al., 1979). Man har även funnit att skogsmyror oftare 

väljer björk att födosöka i jämfört med tall (Domisch et al., 2011). Å andra sidan tyder andra 

rapporterade resultat på att skogsmyror är mer förekommande i skogar som har höga andelar 

barrträd eller är grandominerade (Vandegehuchte et al., 2017). I en studie från Sverige där 

man studerade grandominerade bestånd fann man högre aktivitet av skogsmyror på 

granplantor jämfört med tall och björk på kalhyggen. Samtidigt fann man ingen signifikant 

skillnad i aktivitet mellan dessa tre trädarter i äldre skogsbestånd som var 80-100 år gamla 

(Gibb & Johansson, 2010). Summan av detta antyder att lövträd har en viktig roll för 

skogsmyrorna i grandominerade skogar och särskilt i äldre sådana. Fler undersökningar skulle 

behöva göras för att tydligare klargöra förhållandet mellan skogsmyror och lövträd i 

grandominerade skogar och monokulturer av gran och om någon lövträdsart föredras framför 

andra. 

 

Resultaten från denna inventering visar att varken stackdensitet eller stackvolym skiljer sig 

signifikant mellan monokulturell granskog och nyckelbiotoper med hög andel gran. 

Monokulturerna är emellertid produktionsskog och kommer att avverkas, medan få 

avverkningar sker i nyckelbiotoper (Timonen et al., 2010), vilket innebär att monokulturerna 

har en högre grad av mänsklig störning än nyckelbiotoperna samtidigt som nyckelbiotoperna 

har en längre successionstid. En myrstack kan bli närmare hundra år gammal och finns ofta 

kvar förutsatt att ingen störning tvingar kolonin att flytta (Douwes et al., 2012). Skogsmyror 

koloniserar och trivs i senare successioner (Vepsäläinen, 2000; Hughes, 2008). Av 

skogsmarken i de län som studerats i denna uppsats är det endast omkring 20 % där träden är 

äldre än 80 år (SLU, 2017). Detta tyder på att det behövs fler äldre skogsbestånd i södra 

Sverige. I en studie som undersökte vilka djurarter som förekom i stackar från kal skogsmyra 

fann man 22 olika myrmekofiler från flera olika leddjursgrupper. Man fann också en högre 
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artrikedom i myrstackarna när det var kortare avstånd mellan stackarna och drog därför 

slutsatsen att hög densitet av stackar från skogsmyror bör eftersträvas i skogsbruket för att 

inte förlora diversitet av leddjur (Härkönen & Sorvari, 2014). 

 

I Sverige var en medelstor föryngringsavverkning cirka 4 ha stor år 2013 (Skogsstyrelsen, 

2014). I många fall är dessa avverkningar och därmed kalhyggena som bildas större än detta. 

Ett exempel på befintliga storlekar på svenska kalhyggen kommer från en svensk studie där 

tolv kalhyggen på mellan 4,5–34 ha studerades (Perhans et al., 2014). Ett kalhygge som ligger 

mitt i detta spann skulle vara ungefär 21 ha stort, samma yta som inventerades totalt i detta 

examensarbete. Med den stackdensitet som framkommit i monokulturer i detta examensarbete 

skulle teoretiskt sett ungefär 15 myrstackar (15 olika samhällen om stackarna bebos av en 

monodom art) påverkas av detta. Tidigare resultat har visat att över en tredjedel av stackarna 

från skogsmyror överges efter kalhuggning (Sorvari & Hakkarainen, 2007). De stackar som 

klarar sig bäst är de som ligger belägna i närheten av angränsande skog (Sorvari, 2013) och 

skogsmyror uppehåller sig i högre grad i utkanter av kalhyggen jämfört med mitt ute på 

kalhyggena (Żmihorski, 2010). Samtidigt fann man i Tjeckien att kalhyggen på 0,3 ha gynnar 

myror bättre än små luckor på 0,04 ha i monokulturer av gran. Inga skogsmyror förekom i 

studien men däremot var svart slavmyra, Formica fusca, en av de arter som var vanligare på 

kalhyggena (Véle et al., 2016). Svart slavmyra är en av de myrarter som skogsmyror anlägger 

nya stackar hos (Douwes, 2012; Stockan & Robinson, 2016). Därför skulle mindre kalhyggen 

kunna gynna skogsmyrornas spridning. Ett kalhygge på 0,3 ha är förhållandevis litet, som 

nämnt ovan är ett medelstort kalhygge i Sverige mer än tio gånger större. För att gynna 

skogsmyror i monokulturell granskog är det därför lämpligt att planera dessa skogsbestånd så 

att man slutavverkar mindre sammanhängande ytor än idag. Detta hade också skapat en större 

variation i monokulturerna och underlättat för en jämnare fördelning av myrstackar. I äldre 

skogar sker skogsmyrornas spridning framförallt via avknoppning (Punttila et al., 1994; Risch 

et al., 2016) och där är det därför lämpligare att skapa mindre luckor i den äldre skogen som 

underlättar denna typ av spridning.  

Slutsatser 
Enligt resultaten i detta examensarbete har monokulturer av gran och nyckelbiotoper med hög 

andel gran i södra Sverige likartade stackvolymer och densiteter av myrstackar vad gäller 

stackar från skogsmyror. Samtidigt är stackdensiteten lägre än på många andra håll i Europa. 

Fördelningen av stackar inom bestånden skiljer sig emellertid åt. I monokulturerna anlades 

stackarna i öppna områden inom beståndet såsom kantzoner och gläntor medan stackarna i 

nyckelbiotoper i högre grad anlades i skogens innandöme. Detta innebär en mer begränsad yta 

som innehåller möjliga lokaler för spridning för skogsmyror i monokulturer jämfört med i 

nyckelbiotoper och stora ytor av skog lämnas då obeboelig för skogsmyror i monokulturerna. 

För att undvika detta samt för att undvika de negativa effekter som stora kalhyggen har på 

skogsmyror bör kalhyggen vara av mindre storlek än vad de idag ofta är i det svenska 

skogsbruket. Detta gynnar både skogsmyror och myrarter som skogsmyrorna är beroende av 

för sin spridning. Monokulturerna bör också innehålla luckor samt vara glesare och ha lägre 

krontäckning för att möjliggöra spridning av skogsmyror inne i bestånden. Man bör dessutom 

ta hänsyn till befintliga stackar i produktionsskogen för att inte skapa svårigheter för 

myrmekofilernas spridning.  
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Tack 
Tack till Göran Sahlén för handledning och värdefulla råd under arbetets gång. 
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