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Abstract 
 
Linnebjer is a nature reserve located about 5 km north-east of Lund. It’s mainly 
comprised of a mixed oak forest with large quantities of hazel. My aim with this 
project was to describe the tree and shrub layer of the forest and discuss forest 
management, taking into consideration aspects such as habitat requirements of 
different organisms, recreational purposes and cultural significance of the area. I 
found that the shrub layer in Linnebjer is very dense and comprised mostly of hazel. 
I conclude that the forest could probably do well with some more management than 
what is currently being done. 
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Inledning 
 
Några naturliga, orörda ekosystem finns idag inte kvar i södra Skåne, utan dessa är 
ersatta av jordbruksmiljöer med inslag av så kallade seminaturliga områden 
(Andersson, 1970). Anledningar till att dessa seminaturliga områden har fått vara 
kvar i landskapet kan vara markens dåliga egenskaper som jordbruksmark, dålig 
dränering eller av historiska anledningar (Andersson, 1970). Ett exempel på ett 
seminaturligt område är naturreservatet Linnebjer. 
 
Linnebjer ligger cirka 5 kilometer nordost om Lund och består till största del av ek-
hasselskog med inslag av andra trädslag såsom lind och rönn. Det finns även ett 
mindre område bokskog i reservatets västra del som planterades i början av 1900-
talet efter en storm (Andersson, 1970), och ett antal mindre fuktängar. Reservatets 
mest östra del består av betesmark. För en översiktskarta över Linnebjer, se figur 1. 
 
Enligt Emanuelsson m.fl. (2002) och Länsstyrelsen i Skåne län (2004) kan en stor en 
stor förekomst av hassel i ädellövskogar (något som är tydligt i Linnebjer) vara ett 
tecken på att skogen tidigare varit hagmark eller stubbskottäng. Detta stämmer bra 
med områdets historia. Området Linnebjer har så tidigt som från 1400-talet fram till 
1800-talet varit öppen mark använd för diverse ändamål som slåtter, bete och för 
produktion av byggnads- och stängselmaterial (Andersson, 1970). Under 1800-talet 
började lövskog växa, som sedan har varit föremål för stubbskottsbruk, hästbete och 
skogsskötsel (Andersson, 1970). Betet pågick fram till 1940 då det upphörde helt, 
förutom på de öppna markerna norr om skogen (Andersson, 1970). År 1980 blev 
Linnebjer naturreservat (Länsstyrelsen i Malmöhus län, 1980), och är förutom det ett 
Natura 2000-område sedan 2004 (Länsstyrelsen i Skåne län, 2005). 
 
Syfte 
Mitt syfte med detta arbete var att beskriva träd- och buskskiktet i Linnebjer, och 
diskutera vad som bör göras åt dess skötsel. 
 
 
Material och metoder 
 
Undersökt område 
Ett område av skogen i mitten av reservatet valdes som undersökningsområde (se 
figur 1). Skogen här är av typen ekblandskog; trädskiktet domineras av ek och lind 
och buskskiktet av hassel och rönn. 
 
Rutor 10 gånger 10 meter placerades ut med hjälp av måttband längs en transekt i 
ungefär ost-sydostlig riktning mer eller mindre parallellt med den stig som går från 
parkeringen mot reservatets östra kant. Den första rutan placerades med det ena 
hörnet 20 meter från parkeringen och 20 meter från stigen. Rutor placerades sedan 
vidare i en rak linje med 20 meters mellanrum. Totalt sattes 16 rutor ut, i 2 linjer med 
8 rutor i varje. 
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Figur 1. Översiktskarta över Linnebjer med ungefärlig markering av placeringen av undersökningens rutor. 
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Mätningar 
I varje ruta noterades alla träd och buskar, artbestämdes med hjälp av böckerna 
”Träd och buskar vintertid” (Georgson och Johansson, 1985) och ”Sveriges 
vildväxande träd och buskar” (Widén, 2002), och märktes ut i ett koordinatsystem. 
 
Omkrets hos alla stammar mättes i brösthöjd, det vill säga ungefär 1 meter över 
marknivå då möjligt. Hos stammar som var för korta för att detta skulle vara rimligt 
mättes omkretsen längre ner på ett ställe ungefärligt motsvarande vad en meter upp 
hade varit hos en högre stam. 
 
Höjd hos alla stammar mättes med 
hjälp av en Silva höjdmätare (type 65) 
alternativt mättes med måttband eller 
uppskattades för kortare stammar. 
Höjden sattes som den höjd där 
stammen hade sin högsta punkt 
ovanför marken, vilket betyder att i de 
fall där stammar lutade eller låg ned är 
höjden inte det samma som 
stammarnas längd (se figur 2). 
 
 

 
Figur 2. Buskarna och trädens höjd mättes som deras 
 högsta punkt ovanför marken

 
Resultat 
 
Totalt observerades nio olika arter träd 
och buskar; hassel, ek, lind, olvon, 
rönn, rundhagtorn, avenbok, 
druvfläder och lönn. Hassel noterades 
i flest rutor (alla 16) och druvfläder och 
lönn i färst (endast en ruta). Se tabell 1 
för en översikt över arterna och deras 
spridning över de olika rutorna. 
 
I tabell 2 presenteras alla noterade 
stammar indelade i olika skikt 
beroende på längd. Det lägsta skiktet 
domineras av hassel och olvon med 
509 respektive 269 stammar, medan 
det högsta domineras av ek och lind 
med 14 respektive 13 stammar. 

 
Tabell 1. Noterade arter träd och buskar samt det antal 
 rutor de påträffades i. 

Svenskt 
namn Vetenskapligt namn 

Antal rutor där 
närvarande (av 
16 möjliga) 

Hassel Corylus avellana 16 

Ek Quercus robur 14 

Lind Tilia cordata 12 

Olvon Viburnum opulus 10 

Rönn Sorbus aucuparia 7 

Rundhagtorn Crataegus laevigata 5 

Avenbok Carpinus betulus 4 

Druvfläder Sambucus racemosa 1 

Lönn Acer platanoides 1 

 

 
I tabell 2 presenteras alla noterade stammar indelade i olika skikt beroende på 
längd. Det lägsta skiktet domineras av hassel och olvon med 509 respektive 269 
stammar, medan det högsta domineras av ek och lind med 14 respektive 13 
stammar. 
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 Tabell 2. Antal stammar av de olika träd- och buskarterna indelade i olika skikt med hjälp av stammarnas längd (cm). 

 
 
 
Tabell 3 beskriver antalet döda stammar och dessas andel uttryckt i procent av alla 
stammar, både i alla skikten som sedda i tabell 2 samt totalt för alla noterade 
stammar. Störst andel döda stammar hade hassel och ek, båda 27 % totalt. 
Hasslarnas döda stammar är till stor del koncentrerade till de lägre skikten. 
 
 
 
Tabell 3. Antal samt andel (%) döda stammar i de olika skikten (längd i cm) och totalt för alla stammar, uppdelade per art. 

 Avenbok Druvfläder Ek Hassel Lind Lönn Olvon Rundhagtorn Rönn 

> 0 ≤ 250          

Antal döda stammar 0 1 0 208 1 0 0 0 0 

Andel döda stammar 0 100 0 41 1 0 0 0 0 

> 250 ≤ 500          

Antal döda stammar 0 0 0 34 2 0 0 0 0 

Andel döda stammar 0 0 0 13 67 0 0 0 0 

> 500 ≤ 750          

Antal döda stammar 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Andel döda stammar 0 0 0 1 33 0 0 0 17 

> 750 ≤ 1000          

Antal döda stammar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Andel döda stammar 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

> 1000 ≤ 2000          

Antal döda stammar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Andel döda stammar 0 0 100 0 0 0 0 0 0 

> 2000          

Antal döda stammar 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Andel döda stammar 0 0 21 0 0 0 0 0 0 

Alla stammar          

Antal döda stammar 0 1 4 244 4 0 0 0 1 

Andel döda stammar 0 50 27 27 4 0 0 0 4 

 
 
 
 
 
 
 

 Avenbok Druvfläder Ek Hassel Lind Lönn Olvon Rundhagtorn Rönn 

> 0 ≤ 250 1 1 0 509 69 1 269 11 6 

> 250 ≤ 500 2 1 0 258 3 0 1 7 5 

> 500 ≤ 750 2 0 0 77 3 0 0 0 6 

> 750 ≤ 1000 3 0 0 45 1 0 0 0 6 

> 1000 ≤ 2000 1 0 1 5 7 0 0 0 2 

> 2000 0 0 14 0 13 0 0 0 0 
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Diskussion 
 
Anledningen att undersökningens rutor placerades längs transekter var att förutom 
undersökningens huvudsakliga, beskrivande syfte även ha möjlighet att hitta trender 
i vegetationen längs en linje genom reservatet. Vid granskning av datan hittades 
dock inga sådana trender och idén övergavs. Denna metod medför dock att den 
undersökta vegetationen är koncentrerad till ett mindre område av skogen. Ett 
alternativ hade varit att slumpa rutornas placering för att på så sätt få en mer 
rättvisande bild av området som helhet. I detta fall menar jag dock att det inte gör 
någon stor skillnad på grund av områdets relativa homogenitet. 
 
Det mest iögonfallande vad gäller resultaten är den stora mängden hassel som finns 
i Linnebjer. I stort sett hela buskskiktet domineras av mångstammiga hasselbuskar. 
Som nämnt tidigare är detta troligen en följd av skogens tidigare 
användningsområde som stubbskottbruk. 
 
Något annat anmärkningsvärt är den stora andelen hassel i skogens lägre skikt som 
är död. Detta kan ha att göra med hasselns växtsätt; hasseln växer i buskar med 
flertalet stammar, som i Linnebjer ofta är mycket stora med ett fåtal höga och grova 
stammar som till stor del beskuggar de mindre stammarna. Detta torde vara en 
rimlig förklaring till att just de lägre skikten har så stor andel döda stammar. 
 
En uppenbar fråga att ställa sig är om det nuvarande mycket täta buskskiktet är 
positivt i enlighet med de olika målsättningar som kan finnas vid planering av ett 
område som detta. Det här är naturligtvis ingen enkel fråga och det finns många 
olika aspekter att ha i åtanke när man försöker besvara den. För det första bör man 
ta i åtanke hur träd- och buskskiktets sammansättning påverkar skogens 
artsammansättning, men det finns även andra faktorer som kan spela in, såsom 
områdets rekreationella och kulturhistoriska värde. Man ska inte glömma att 
Linnebjer under historien har varit starkt kulturpåverkat och är i mångt och mycket en 
produkt av detta, och således en del av vårt kulturarv. 
 
Jag tar här upp ett antal i mina ögon viktiga punkter att tänka på när man planerar 
skötseln av ett område som Linnebjer, med en början i olika organismgruppers 
generella habitatkrav. 
 
Insekter 
Många studier har visat att insektsfaunan gynnas av en öppen skogsstruktur (Ranius 
och Jansson, 2000; Franc och Götmark, 2008) då många arter är starkt beroende av 
solexponering (Niklasson och Nilsson, 2005). 
 
Många insektsarter är knutna till så kallade ”mulmträd”, det vill säga gamla träd där 
håligheter har bildats av grenbrott och där mulm, en blandning av söndersmulad 
ved, insekters gnagmjöl och rester av svampar och olika djurs avföring, har bildats 
(Niklasson och Nilsson, 2005). Detta gäller bland annat den uppmärksammade 
läderbaggen Osmoderma eremita (Niklasson och Nilsson, 2005), men träden i 
Linnebjer är knappast i närheten av tillräckligt gamla och håliga för att kunna hysa en 
sådan art. Det är därför viktigt att man låter de träd som finns växa sig gamla och 
stora, så att området på sikt får större potential att hysa en mångfaldig insektsfauna. 
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Däggdjur 
Däggdjurslivet i Linnebjer domineras av fälthare, kanin, andra mindre gnagare, 
rådjur och hermelin (Länsstyrelsen i Malmöhus län, 1980). Under fältarbetet för 
denna rapport noterades fälthare (vid flertalet tillfällen), ekorre (vid två tillfällen) och 
rådjur (vid ett tillfälle). 
 
Studier har visat att både rådjur (Partl m.fl., 2002) och gnagare såsom ekorre bland 
andra (Zaopponi m.fl., 2012; Juskaitis och Siozinyte, 2008) drar fördel av ett tätt 
buskskikt.  
 
Fåglar 
Linnebjer har ett rikt fågelliv med sådana arter som blåmes, nötväcka, spillkråka, 
svartvit flugsnappare, talgoxe samt diverse sångare, trastar och duvor 
(Länsstyrelsen i Skåne län, 2005). Generellt för många fåglar som påträffas i sådana 
här skogar är att de är beroende av en tät vegetation (Heyman, 2010; Hewson m.fl., 
2011; Newell och Rodewald, 2012). 
 
Tre stycken rödlistade fåglar kan hittas i Linnebjer; entita, skogsduva och mindre 
hackspett (bevarandeplan). En av dessa arter, entita, är specifikt välstuderad vad 
gäller dess habitatkrav; Broughton m.fl. (2012) fann en signifikant positiv relation 
mellan förekomst av entita och ett tätt buskskikt, och Carpenter m.fl. (2010) pekade i 
samband med en studie av bland andra entita och dess habitat specifikt ut vikten av 
att bevara en god täckningsgrad och artdiversitet hos buskskiktet. De två övriga 
rödlistade fågelarterna som kan hittas i Linnebjer, skogsduva och mindre hackspett, 
är betydligt mindre välstuderade än entita när det gäller habitatpreferenser, men 
Broughton m.fl. (2013) visade i en studie hur mindre hackspett (tillika entita och 
talltita) är signifikant kopplad till tätare skog jämfört med glesare. 
 
Samtidigt som många fågelarter föredrar tät skog så är även gamla träd med gott om 
håligheter viktiga för hålhäckande arter (Niklasson och Nilsson, 2005). 
 
Fältskikt 
Skogars artdiversitet är som högst i fältskiktet, vilket betyder att en skogs biologiska 
mångfald beror mycket på just fältskiktets sammansättning (Gilliam, 2007), och 
studier har visat att en gles skogsstruktur generellt gynnar växter i fältskiktet 
(Hedwall m.fl., 2013). 
 
Mossor och lavar 
Epifytiska organismer, det vill säga organismer som växer på en annan utan att för 
den sakens skull vara parasitisk, kan gynnas av en uttunning av skogen (Nordén 
m.fl., 2012). För många epifytiska mossor och lavar är barken hos träden en särskilt 
viktig struktur, då de är beroende av den tjocka, sprickiga barken som endast finns 
hos gamla, grova träd (Niklasson och Nilsson, 2005). 
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Mänskliga besökare 
Förutom att hysa skyddsvärda naturvärden fyller naturreservatet Linnebjer också ett 
rekreativt syfte. Många människor besöker reservatet för att uppleva naturen, och 
mänskliga besökares upplevelser bör också tas i åtanke när man planerar 
reservatets skötsel. Vissa studier har visat att en glesare skog går hem bättre bland 
skogsbesökare (Heyman m.fl., 2011). 
Skogsbryn 
Övergångszonen mellan öppen mark och skog är viktig ur ekologisk synpunkt 
eftersom den ofta hyser oproportionerligt många arter (Niklasson och Nilsson, 2005), 
ett fenomen som inom ekologi brukar kallas ”edge effects” (se bland andra Murcia, 
1995). Skogsbryn bör därför i största möjliga mån sparas från röjning. 
 
Död ved 
Död ved är en viktig livsmiljö för många olika arter, främst olika typer av svampar 
och insekter (Rudolf m.fl., 2012; Niklasson och Nilsson, 2005). Därför är det viktigt 
att man låter döda träd vara kvar och inte flyttar på dem. 
 
Problemet med föryngring av ek 
Träd är så kallade nyckelarter, vilket betyder att de är viktiga för ett stort antal andra 
arters levnadsvillkor, detta genom att erbjuda livsmiljöer för många arter och påverka 
övriga arters livsmiljö genom till exempel beskuggning och förnafall (Länsstyrelsen i 
Skåne län, 2004). 
 
Nya generationer av ekar är mycket viktigt för skogen. Om ekarna som finns börjar 
dö och det inte finns yngre generationer träd saknas helt så kommer beståndet 
förstås att försvinna. Även alla arter som är knutna till ekarna kommer att 
missgynnas om beståndet minskar på grund av dålig kontinuitet. Kanske särskilt 
viktigt är en jämn kontinuitet för många epifytiska lavar, mossor och svampar 
eftersom dessa är beroende av gamla träd som levnadsmiljö och behöver flytta till 
nya träd när de gamla träden dör (Länsstyrelsen i Skåne län, 2004). 
 
Under fältarbetet för denna rapport observerades ingen ek under 19 meter i höjd, 
och åldersstrukturen hos ekarna ter sig väldigt likartad. Det finns inget direkt tecken 
på att en naturlig föryngring av ekbeståndet sker. 
 
Ekföryngring är ofta ett problem, ofta på grund av att plantorna äts upp av vilda djur 
(Palmer m.fl., 2004; Götmark m.fl., 2005), men även för att de unga ekarna blir allt 
för beskuggade av övriga träd och buskar (Almgren m.fl., 2003). Just små ekplantor 
är relativt skuggtåliga men när ekarna nått en viss storlek blir de även mer beroende 
av solljus (Almgren m.fl., 2003). Båda dessa anledningar kan vara förklaringar till 
varför ingen naturlig föryngring av ekbeståndet verkar ske i Linnebjer. En lösning 
skulle kunna vara plantering av ek, men då måste man se till att: 1) Hålla skogen 
tillräckligt gles för att ekarna inte ska dö av beskuggning innan de vuxit sig stora. 2) 
Se till så att de små ekplantorna inte betas av djur. Detta skulle kunna ordnas med 
så kallade växtrör, det vill säga plaströr som ekplantorna får växa i så att inga djur 
kommer åt dem. Det bör dock noteras att dessa växtrör kan fungera som dödsfällor 
för fåglar som flyger ner i dem och inte kommer upp (Almgren m.fl., 2003). Om inget 
annat fungerar så finns även möjligheten att hägna in ett område där man sår 
ekplantor.  
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Sammanfattning och kortfattade skötselråd 
 
Det är uppenbart att en skog som Linnebjer har potential för att hysa en stor 
biologisk mångfald och höga naturvärden, och även att många olika typer av 
organismer som kan tänkas leva där kan ha mycket olika krav på skogens 
sammansättning. Många insekter, mossor och lavar är beroende av stora, gamla 
träd och kräver en gles skog där träden blir tillräckligt solbelysta. En glesare och 
ljusare skog gynnar även växter i fältskiktet och bör uppskattas i högre grad av 
reservatets mänskliga besökare. Å andra sidan är en tätare skog bättre för många 
däggdjur och fåglar. 
 
Just nu är skogen tät med ett mycket välutvecklat buskskikt. Att röja i buskskiktet 
hade förmodligen varit en god idé som skulle gynna många av skogens invånare. 
 
Mitt förslag skulle vara att dela upp reservatets ek-hasselskogsområde i mindre 
områden och låta dessa vara föremål för olika skötsel med olika ändamål i åtanke, 
det vill säga vissa röjs hårdare och andra lämnas mer som de är. En möjlighet kunde 
vara att efter röjningar återinföra bete i vissa områden av skogen. Dock bör 
skogsbrynen lämnas som de är. 
 
Om mer omfattande röjningar sker bör försiktighet iakttas eftersom för plötslig 
exponering kan stressa ek allvarligt (Almgren m.fl., 2003). En god idé kan i sådana 
fall vara att göra röjningen i flera steg. 
 
 
Referenser 
 
Almgren, G., Jarnemo, L. och Rydberg, D. 2003. Våra ädla lövträd. Jönköping: Skogsstyrelsen. 
 
Andersson, F. 1970. Ecological studies in a Scanian woodland and meadow area, southern Sweden. I. 

Vegetation and environmental structure. Lund: C. W. K. Gleerup. 
 
Broughton, R. K., Hill, R. A., Freeman, S. N., Bellamy, P. E. och Hinsley, S. A. 2012. Describing Habitat 

Occupation by Woodland Birds with Territory Mapping and Remotely Sensed Data: An Example 
using the Marsh Tit (Poecile palustris). Condor 114 (4): 812-822. 

 
Broughton, R. K., Hill, R. A. och Hinsley, S. A. 2013. Relationships between patterns of habitat cover and 

the historical distribution of the Marsh Tit, Willow Tit and Lesser Spotted Woodpecker in Britain. 
Ecological Informatics 14 (SI): 25-30. 

 
Carpenter, J., Smart, J., Amar, A., Gosler, A., Hinsley, S. och Charman, E. 2010. National-scale analyses of 

habitat associations of Marsh Tits Poecile palustris and Blue Tits Cyanistes caeruleus: two species 
with opposing population trends in Britain. Bird Study 57 (1): 31-43. 

 
Emanuelsson, U., Bergendorff, C., Billqvist, M., Carlsson, B. och Lewan, N. 2002. Det skånska 

kulturlandskapet. Lund: Naturskyddsföreningen i Skåne. 
 
Franc, N. och Götmark, F. 2008. Openness in management: Hands-off vs partial cutting in conservation 

forests, and the response of beetles. Biological Conservation 141 (9): 2310-2321. 
 
Georgson, K.och Johansson, T. 1985. Träd och buskar vintertid. 7. uppl.Fältbiologerna Förlag. 
 
Gilliam, F. S. 2007. The ecological significance of the herbaceous layer in temperate forest ecosystems. 

Bioscience 57 (10): 845-858. 
 



12 
 

Götmark, F. G., Berglund, A. och Wiklander, K. 2005. Browsing damage on broadleaved trees in semi-
natural temperate forest in Sweden, with a focus on oak regeneration. Scandinavian Journal of 
Forest Research 20 (3): 223-234. 

 
Hedwall, P. O., Brunet, J., Nordin, A. och Bergh, J. 2013. Changes in the abundance of keystone forest floor 

species in response to changes of forest structure. Journal of Vegetation Science 24 (2): 296-306. 
 
Hewson, C. M., Austin, G. E., Gough, S. J. och Fuller, R. J. 2011. Species-specific responses of woodland 

birds to stand-level habitat characteristics: The dual importance of forest structure and floristics. 
Forest Ecology and Management 261 (7): 1224-1240. 

 
Heyman, E. 2010. Clearance of understory in urban woodlands: Assessing impact on bird abundance and 

diversity. Forest Ecology and Management 260 (1): 125-131. 
 
Heyman, E., Gunnarsson, B., Stenseke, M., Henningsson, S. och Tim, G. 2011. Openness as a key-variable 

for analysis of management trade-offs in urban woodlands. Urban Forestry & Urban Greening 10 (4): 
281-293. 

 
Juskaitis, R. och Siozinyte, V. 2008. Habitat requirements of the common dormouse (Muscardinus 

avellanarius) and the fat dormouse (Glis glis) in mature mixed forest in Lithuania. Ekologia 
(Bratislava) 27 (2): 143-151. 

 
Länsstyrelsen i Malmöhus län. 1980. Dispositions- och skötselplan för naturreservatet Linnebjer. 
 
Länsstyrelsen i Skåne län. 2004. Skånes skogar – historia, mångfald och skydd. Remissversion mars 2004. 

Hämtad 2013-05-14 från: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2004/rapport_SKANES
_SKOGAR_WEBB1.pdf  

 
Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område Linnebjer. 
 
Murcia, C. 1995. Edge effects in fragmented forests – Implications for conservation. Trends in Ecology & 

Evolution 10(2): 58-62. 
 
Newell, F. L. och Rodewald, A. D. 2012. Management for oak regeneration: Short-term effects on the bird 

community and suitability of shelterwood harvests for canopy songbirds. Journal of Wildlife 
Management 76 (4): 683-693. 

 
Niklasson, M. och Nilsson, S. G. 2005. Skogsdynamik och arters bevarande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Norden, B., Paltto, H., Claesson, C. och Gotmark, F. 2012. Partial cutting can enhance epiphyte 

conservation in temperate oak-rich forests. Forest Ecology and Management 270: 35-44. 
 
Palmer, S. C. F., Mitchell, R. J., Truscott, A. M. och Welch, D. 2004. Regeneration failure in Atlantic 

oakwoods: the roles of ungulate grazing and invertebrates. Forest Ecology and Management 192 (2-
3): 251-265. 

 
Partl, E., Szinovatz, V., Reimoser, F. och Schweiger-Adler, J. 2002. Forest restoration and browsing impact 

by roe deer. Forest Ecology and Management 98 (1-2): 87-100. 
 
Ranius, T. och Jansson, N. 2000. The influence of forest regrowth, original canopy cover and tree size on 

saproxylic beetles associated with old oaks. Biological Conservation 95 (1): 85-94. 
 
Rudolf, K., Morschhauser, T. och Pal-Fam, F. 2012. Macrofungal diversity in disturbed vegetation types in 

North-East Hungary. Central European Journal of Biology 7 (4): 634-647. 
 
Widén, M. 2002. Sveriges vildväxande träd och buskar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Zapponi, L., Bianco, M. del., Luiselli, L., Catorci, A. och Bologna, M. A. 2012. Assessing environmental 

requirements effects on forest fragmentation sensitivity in two arboreal rodents. Mammalian Biology 
78 (3): 157-163. 


