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ABSTRACT 

 

Microtine rodents are a key component in the boreal ecosystem. Due to unique yearly fluctuation in 

population numbers, in addition to their central placement within boreal foodwebs, microtine rodent 

population dynamics control a wide variety of predator populations. Despite their grouping as 

microtine rodents, many individual species exhibit very different cycles, such as voles and 

lemmings. As such, the identification of species composition and ratio in each given habitat is of 

utmost importance. 

 

The purpose of this study was to compare the composition of species of small rodents between four 

different habitats (grassland, wetland, spruce dominated forest and pine dominated forest) and to 

statistically analyze if the different biotopes hosted significant differences in species composition.  

The project also aimed to examine differences in weight and numbers between populations of the 

same species in the different biotopes. 

 

To accomplish this, rodents were captured using non-lethal traps, and the resulting data was 

analyzed using RxC tables and ANOVA. The species captured were A. sylvaticus, C. glareolus and 

M. agrestis. The result of the analysis showed that the only difference in species composition 

existed between the grassland habitat and the rest. In addition, there existed no difference between 

different populations of A. sylvaticus in regards to weight. However, a difference was found 

between the populations of C.glareolus, with the individuals inhabiting spruce dominated forest 

being larger than those found in other habitats. 
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INLEDNING 

 

SMÅGNAGARENS ROLL I EKOSYSTEMET 

Gnagare, organismer tillhörande ordningen Rodentia, är en grupp av främst små däggdjur som 

karaktäriseras huvudsakligen av sina kontinuerligt växande, rakbladsvassa framtänder. Framsidan 

av dessa tänder är gjord av hård emalj, medan baksidan består av mjukare dentin. Tänderna är även 

lagda i ett överbett, vilket gör att när tänderna används så skavs dentinet bort snabbare än emaljen, 

vilket resulterar i en rakbladsvass kant som dessa djur använder för att gnaga sig igenom allt ifrån 

trä till frukter (Carleton 1984). 

 

De flesta gnagare är mycket små däggdjur, däribland sorkar, möss och råttor. Dessa djur återfinns i 

ett mycket brett spektrum av habitat världen över, och har ett lika brett val av föda. Trots att deras 

tänder specialiserar sig på växtdelar och annat hårt material, är det många arter som är omnivorer. 

Gnagarfamiljerna som är mindre till storleken, såsom möss och sorkar, är även välkända för en 

påfallande snabb reproduktiv kapacitet (Carleton 1984). 

 

Svenska smågnagare, eller snarare gnagare i allmänhet, spelar en kritisk roll i de allra flesta 

avancerade ekosystem och näringskedjor. All ingående energi i ett ekosystem är med ett par få 

undantag beroende av solen, vilken möjliggör växternas fotosyntes. Därmed sker införseln av energi 

till en näringskedja via dess primärproducenter. För att energi skall förmedlas vidare krävs att 

energin förs vidare till högre trofinivåer, något som sköts av herbivorer, även ibland kallade 

sekundära producenter, beroende lite på sammanhang, men utrycket ”växtätare” används oftast i 

vardagsmun (Townsend et al. 2008). 

 

Gnagares, och däribland smågnagares, kritiska roll faller just inom deras tämligen unika roll som 

sekundära producenter. En stor del av övriga växtlevande djur är antingen betydligt mindre, i form 

av insekter, eller betydligt större, såsom klöv, hov- och hjortdjur. Dessa andra kategorier av 

växtätare bidrar till överförsel av energi från primärproducenterna till andra delar av näringskedjan, 

men utan gnagare och ett fåtal andra djur i ungefär samma storleksklass skulle en unik del av 

näringskedjan vara icke-existerande (Hayward & Phillipson 1979). 

 

Gnagare står nästan uteslutande för överförandet av energi från primärproducenterna till en kategori 

av specialiserade små till medelstora sekundära konsumenter, karnivorer eller ”köttätare". I den 

svenska näringskedjan innefattar detta en lång rad av rovfåglar så som ugglor, vråkar och falkar 

(Nyström 2004), samt majoriteten av mårddjuren såsom vesslor och hermeliner (Lundberg & de 

Jong 1995). Många av dessa djur är just specialiserade gnagarjägare, och ett fåtal är till och med 

specialiserade på endast en art av gnagare. Gnagare utgör även ett kritiskt tillskott i dieten för 

många generalister såsom fjällrävar (Angerbjörn et al. 1990). 

 

 

DYNAMIKEN MELLAN ROVDJUR OCH BYTESDJUR 

Liksom i princip alla populationer av levande organismer utsätts smågnagare för fluktuationer i 

individantal inom populationen, men på grund av sin unika roll i det svenska ekosystemet så 

resulterar dessa fluktuationer i stora förändringar på högre trofiska nivåer (Lundberg & de Jong 

1995). 
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Många populationsdynamiska processer mellan just rovdjur och byte kan kopplas till så kallade 

”Predator-prey cycles”, vilka beskriver hur fluktuationer i bytesdjurs antal påverkar deras rovdjur, 

och vice versa (Fig. 1). Denna modell bygger på att bytesdjur kommer öka exponentiellt i tillväxt 

om tillräckligt med resurser finns tillgängligt. När deras bytesdjur nästan nått sin kulmen i antal och 

jakt blivit lättare kommer rovdjurspopulationen att reagera och börja öka i antal. Men då 

bytesdjurspopulationen blivit så stor, kommer resurser att bli mer fåtaliga, och den resulterande 

inomartskonkurrensen (samt i vissa fall mellanartskonkurrens) i kombination med det starkt ökande 

jakttrycket, kommer leda till att bytesdjuren sjunker markant i antal. Vid detta läge har predatorerna 

nått sin kulmen, i och med en tidigare god bytedjurstillgång, men i och med den nu allt ovanligare 

förekomsten av bytesdjur, kommer predatorerna i sin tur börja sjunka i antal. När predatorerna blivit 

så pass fåtaliga, och resurserna i området återkommit, börjar bytesdjurspopulationen öka igen, och 

cykeln börjar om på nytt. (Townsend et al. 2008) 

 

Denna typ av cykliska samband ger upphov till en modell där bytesdjur och rovdjur fluktuerar 

tillsammans, men med en viss tidsförskjutning, då det tar tid för rovdjurspopulationen att reagera på 

storleken av bytesdjurspopulationen (Townsend et al. 2008). 

 

 

 

Figur 1. Det cykliska sambandet mellan rovdjur och byte. Notera att topparna och lågpunkterna för rovdjuret är 

förskjutna något efter respektive toppar och lågpunkter för dess bytesdjur. 

 

Denna typ av dynamik har även definierats i form av en matematisk modell av matematikerna 

Lotka och Volterra. Denna formel beskriver hur antalet predatorer och antalet bytesdjur varierar 

med hjälp av en variabel som beskriver sannolikheten att ett bytesdjur tas bort (äts upp) av 

predatorn. Denna faktor är beroende av antalet bytesdjur i populationen (Townsend et al. 2008). 

 

CYKLISKA POPULATIONSVARIATIONER HOS SMÅGNAGARE 

Som tidigare nämnt så passar cyklisk predator-bytesdjurs fluktuation in på ett mycket brett 

spektrum av predatorer och bytesdjur, men det är få fall där denna typ av reaktion bidrar till så pass 

starka fluktuationer som i de nordligaste delarna av Sverige. Det är nämligen i detta område inom 

landet som fenomenet ”lämmelår” påträffas.  

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
n

ta
l 

Tid (år) 

Lodjur

Skogshare



7 

 

De svenska lämmelåren är centrerade kring främst fjällämlar, men även skogslämlar till en viss del. 

Lämmelåren inträffar inte särskilt regelbundet, runt var tionde till vart tolfte år (Lundberg & de 

Jong 1995), men kan variera långt mycket mer. Detta fenomen är endast en ytterst extrem topp i 

lämlarnas populationscykel, men när denna inträffar har den enorma effekter på både högre och 

lägre trofinivåer. Lämmelår inträffar då lämlarnas population varit så pass låg under en längre tid att 

lämlarnas föda och resurser nu ökat till överflöd, och deras rovdjur är fåtaliga. Som reaktion 

exploderar gnagarna i antal under lämmelårets vår och sommar och konsumerar dessa nya resurser. 

När födan börjar tryta tvingas lämlarna emigrera för att finna ny föda. Denna födotillgång gör att 

rovdjur i norra Sverige frodas under de så kallade ”lämmelåren”, och annars hotade arter såsom 

fjällräven, får chansen att återhämta sig något (Angerbjörn et al. 1990). Dock kraschar lämlarnas 

antal under följande vinter igen, och därmed även rovdjurens antal kort därefter, men lämmelåren 

spelar fortfarande en viktig roll i Sveriges fjälltrakter (Lundberg & de Jong 1995). 

 

Utanför fjällområdena, men fortfarande i norra delen av landet, fluktuerar även sorkbestånden 

markant från år till år, även om denna variation inte är fullt lika radikal som hos lämlarna. 

Sorkarnas antal är däremot betydligt mer cykliskt, och lättare att förutse, med regelbundna toppar 

vart tredje- till vart femte år (Lundberg & de Jong 1995). Dock skall det nämnas att även om 

predatorerna och sorkarna varierar cykliskt med varandra enligt predator-prey cykeln beskriven 

ovan, så är detta till stor del ett ensidigt förhållande när det kommer till svenska sorkpopulationer. 

Rovdjuren är starkt beroende av tillgången på bytesdjur, men det som mest 

begränsarorkpopulationerna är tillgången på föda, konkurrens om andra resurser såsom boyta, och 

förekomst av parasiter (Lindström et al. 1994, Forbes et al. 2014). 

 

Även om både sorkar och lämlar varierar kraftigt mellan olika stadier av dessa större fleråriga 

cykler, så varierar de även relativt förutsägbart under varje enskilt år. Generellt sett når sorkarna sin 

numerära kulmen under den tidiga hösten, då de dragit nytta av sommarens goda tillgång på 

resurser, vilket ger bättre överlevnad för både fullvuxna individer och för kullarna som föds under 

sommaren. Under vintern sjunker de flesta sorkpopulationer kraftigt i antal igen, mestadels på 

grund av födobrist, men även på grund av närvaron av ett antal nematodparasiter (Forbes et al. 

2014).  

 

I de södra delarna av landet försvinner dock denna markanta variation i smågnagarnas antal, och 

istället förblir populationerna mer stabila (Lundberg & de Jong 1995). Detta beror med största 

sannolikhet på de mer växlande förhållandena i mån av väder och tillgång på föda längre norrut, 

samt de betydligt hårdare vintrarna jämfört med mildare klimat längre söderut.  

 

ARTINFORMATION 

I Sverige finns det drygt ett dussin arter smågnagare, vissa mycket allmänna arter med förekomst 

över hela landet såsom skogssork och åkersork, och några mycket sällsynta, såsom hasselmusen. 

Här följer en kort introduktion till de vanligaste gnagarna i mellersta delen av landet, som den här 

studien riktat in sig på. 
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Sorkar 

Sorkar, underfamiljen Arvicolinae till familjen Cricetidae (hamsterartade gnagare) av ordningen 

Rodentia, är små musliknande däggdjur. Utseendemässigt är de mycket lika möss (Mus spp.), men 

skiljer sig markant på ett par punkter. För det första är deras svans betydligt kortare än hos mössen, 

och medan mössen visar tydliga och utstående öron, så är sorkarnas öron mer subtila, och ligger 

ofta tryckta nära kroppen och delvis täckta med päls. Detta i kombination med den något mer 

trubbiga kroppsformen gör att sorkar ofta inger ett mer knubbigt intryck än möss (Lundberg & de 

Jong 1995, Hagström & Hagström 2010). 

 

- Skogssork (Clethrionomys glareolus) 

Skogssorken är Sveriges vanligaste gnagare, och anses vara det vanligaste däggdjuret i hela 

landet. Den är allmän över hela landet och kan påträffas lika ofta i lövskog som i barrskog. 

Skogssorkens föda varierar dock från norr till söder, samt beroende på habitat. De södra 

populationerna äter mycket insekter, frukt och frön, medan de norra livnär sig mer på lavar, 

svamp och växter (Lundberg & de Jong 1995, Hagström & Hagström 2010). 

 

Skogssorken utseende skiljer sig något från det typiska ”sorkutseendet”, i och med att dess 

öron är förhållandevis tydligt synliga. Den känns igen på sin rostfärgade rygg, med ljusgrå 

sidor. En skogssork blir 60-125 mm lång, och väger oftast mellan 7-33 gram. (Lundberg & 

de Jong 1995). 

 

- Åkersork (Microtus agrestis) 

Efter skogssorken är åkersorken den vanligaste smågnagaren i landet, och är 

karaktärsgnagaren för öppna marker. Åkersorken finns i hela landet förutom på Gotland, i 

biotoper som har tillräckligt bra skydd av gräs eller liknande marknära vegetation, såsom 

exempelvis ljung i norr. Denna sork gräver även tunnlar under jorden, men kastar inte upp 

några jordhögar såsom andra grävande gnagare gör. Födan består främst av frön, örter och 

gräs (Lundberg & de Jong 1995, Hagström & Hagström 2010). 

 

Åkersorken har ett typiskt ”sorkutseende” med små öron och kort svans. Färgen på ryggen 

är mörkare brungrå, med något ljusare sidor. Åkersorken blir 60-145 mm lång, och väger 

mellan 8-70 gram (Lundberg & de Jong 1995). 

Möss 

Möss (Murinae) är en underfamilj inom familjen Muridae (råttdjur) under ordningen Rodentia. 

Möss har mycket karaktäristiska drag som gnagare, med utstående och markanta öron, en svans som 

ofta är lika lång som kroppslängden, och ibland längre. Möss har även ett gängligare utseende än 

sorkar, vilket ger ett slankare intryck med en spetsigare nos och mindre knubbig kroppsform 

(Lundberg & de Jong 1995, Hagström & Hagström 2010). 

 

- Större skogsmus (Apodemus flavicollis) 

Större skogsmus förekommer från de sydligare delarna av Nordsverige (Västerbotten) och 

ner till de sydligaste delarna av landet. Även om den kan påträffas i de flesta olika sorters 

skog är den absolut vanligast i lövskogar, med bokskogar som absoluta favoritbiotop. Av 

denna anledning är den ovanligare ju längre norrut i landet man kommer och vanligast i 
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Sydsveriges rika lövskogar. Större skogsmöss livnär sig framförallt på insekter, frön och 

frukter (Lundberg & de Jong 1995, Hagström & Hagström 2010). 

 

Den större skogsmusen har rödbrun rygg med något brungula sidor och en vit undersida. På 

undersidan har den även ett brungult tvärband mellan framfötterna. Denna teckning har gett 

den namnet ”halsbandsmus” i vissa kretsar. En större skogsmus blir 65-135 mm lång och 

väger 8 45 gram (Lundberg & de Jong 1995). 

 

- Mindre skogsmus (Apodemus sylvaticus) 

Mindre skogsmus är en karaktärsmus för mellersta till södra Sveriges skogsmarker. Den 

förekommer i både löv- och barrskog, men till skillnad från sin större släkting så är den 

framförallt vanlig i magrare barrskogar framför rikare lövskogar, och återfinns även på 

öppnare marker. Den mindre skogsmusen livnär sig främst på frön, insekter och frukter, och 

lägger ofta upp stora lager av frön och kottar under vinterhalvåret (Lundberg & de Jong 

1995, Hagström & Hagström 2010). 

 

Den mindre skogsmusen är nästan lika stor som den större, men det går att skilja dem åt på 

ett antal plan. Kroppsfärgen påminner starkt om den större skogsmusens, men undersidan är 

snarare gråtonad än helt vit. Den har även ett längsgående band mellan frambenen som den 

större skogsmusen saknar, men saknar i sin tur ”halsbandet” som förekommer hos den större 

skogsmusen. En mindre skogsmus blir 77-110 mm lång och väger mellan 12-30 gram 

(Lundberg & de Jong 1995). 

 

- Husmus (Mus musculus) 

Husmusen, tillsammans med en rad av dennas underarter, är antagligen det mest spridda 

däggdjuret i världen, med undantag för människan (Hagström & Hagström 2010). 

Husmusen är aningen unik bland smågnagare eftersom dess typbiotop är bebyggelse, eller 

nära intill. Denna mus är den som människan har absolut mest kontakt med, och därmed 

konflikter. Husmusen är en klassisk omnivor och livnär sig på i princip det mesta ätbart som 

kommer i dess väg (Lundberg & de Jong 1995). 

 

Husmusen är tydligt mindre än bägge arterna skogsmöss och har även en annorlunda 

färgteckning. Den är betydligt mer gråbrun till färgen, och saknar den tydligt avskärmade 

ljusare undersidan. Undersidan är något ljusare än ryggen, men inte lika tydligt som hos 

skogsmössen. En husmus blir 50-100 mm lång och väger mellan 5-25 gram (Lundberg & de 

Jong 1995). 

STUDIEN 

Denna studie, som utförts på fyra biotoper i ett boreonemoralt ekosystem i Mellansverige har som 

mål att studera dessa nyckelorganismer för det boreala ekosystemet, i hopp om att besvara två 

frågeställningar; 

 

 Varierar artsammansättningen mellan olika biotoper i samma skogsområde i Uppland 

 Varierar individvikten hos samma art beroende på i vilken biotop denna befinner sig? 
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Smågnagare har som tidigare nämnts etablerat sig på en låg men mycket viktig nivå av 

näringskedjan. Av denna anledning kan en grundläggande vetskap om deras levnadssätt och 

populationstillstånd och struktur leda till en bättre uppfattning om hur variationer på denna trofinivå 

påverkar alla de rovdjur som är beroende av smågnagare som födoresurs. 

 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

Infångandet av individer i olika biotoper gjordes genom att följa en strikt procedur. Då individer 

skulle både artbestämmas och vägas efter infångning krävdes ett effektivt sätt att åstadkomma 

bägge målen. Dessutom fick inte de infångade djuren påverkas negativt mer än absolut nödvändigt. 

Av den anledningen valdes en icke-skadlig fångstmetod i form av betade burfällor av Ugglan design 

(Fig. 2). Dessa fällor betades med 

havregryn som låtits svälla i öl, för att 

ge en stark och kvarvarande arom. 

 

Individernas vikt mättes genom att 

med en våg (Digitalvåg ibalance, max 

500g, 0,1g precision) väga samtliga 

fällor, varpå deras vikt noterades och 

fällan märktes (Fig. 3). Vid varje 

fångst vägdes sedan fällan igen, med 

djuret i, och sedan drogs fällans vikt 

ifrån den totala vikten. Således 

fastställdes djurets vikt. Denna metod användes då faktiskt hantering av själva djuret kan både vara 

komplicerat och ytterst stretsamt för den infångade individen.   

 

Fångst av individer skedde i fyra olika biotoper (Figur 4), 

representerade av två separata områden på cirka en hektar 

vardera. De fyra biotoperna var gran-dominerad skog, tall-

dominerad skog, obrukad äng och våtmark. Gran- 

respektive tall-dominerad skog definieras här som en skog 

där minst 60% av träden består av gran respektive tall. En 

fullständig karta med habitatpositioner kan finnas på sida 25 

under bilagor.  

 

Två fångstsessioner utfördes i varje biotop, till en total av 40 fällor i vardera biotop under projektets 

gång. De första 20 av dessa placerades i det första området, och de följande 20 på nästa område. 

Fällorna placerades ut i området med ett avstånd av cirka 20 meter mellan dem, och betades med en 

halv deciliter bete.  

 

Den relativt stora mängden bete var för att förstärka spridningen av arom runt om fällorna, samt att 

reducera eventuell mortalitet hos infångade individer på grund av svält. Efter utplacering tilläts 

fällorna ligga på samma plats i 24 timmar, med vittjning av varje fälla var 8:e timme. Efter tre  

 

Figur 2. Schematisk beskrivning av en burfällas funktion. 

 

Figur 3. Utplacerad burfälla med 

numrering. 
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vittjningar förflyttades fällorna till nästa biotop, varpå proceduren upprepades. Biotopordningen var 

enligt följande: Obrukad äng, talldominerad skog, grandominerad skog och till sist våtmark.  

 

Detta mönster valdes för att marginalisera den eventuella inverkan av tidsberoende effekter på de 

olika biotoperna under fångstperioden. Alla infångade individer, efter uppvägning och 

artbestämning, märktes med en gul fläck på ryggen. Detta gjordes för att undvika dubbel 

registrering av individer. 

 

STATISTISKA METODER  

Statistisk bearbetning av insamlad data skedde i form av chi
2
-test med RxC tabell samt Fishers 

exakta test för att undersöka om frekvensen av de olika arterna skilde sig signifikant mellan de olika 

biotoperna, dessutom användes envägs ANOVA och oparad t-test för att urskilja om olika 

populationer av samma arter varierade i vikt mellan de olika biotoperna (Fowler et al. 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Biotoper för fångst av smågnagare: Ovan höger: Våtmark. Ovan vänster: Tallskog. Nedan höger: Ängsmark. 

Nedan vänster: Granskog. 

Figur 4. Biotoper för fångst av smågnagare: . Ovan vänster: tallskog, ovan höger: våtmark,  nedan vänster: granskog , 

nedan höger: ängsmark..  Alt. a, b, c, d 
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RESULTAT 
 

Totalt fångades 46 individer sammanlagt på alla fyra biotoperna. En sammanställning av data för 

alla individer infångade på samtliga biotoper kan finnas i bilagor 1-5.   

 

FREKVENS OCH ARTSAMMANSÄTTNING 

Den första frågeställningen i studien var att finna om artsammansättningen eller frekvensen av de 

olika arterna skilde sig mellan de olika biotoperna. Tre arter infångades under studierna i de olika 

biotoperna. De representerade arterna och deras antal kan ses i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av antalet individerav vardera art som infångats på vardera biotop. 

 

Arter/Biotop Ängsmark Tallskog Granskog Våtmark 

M. agrestis 9       

C. glareolus   10 9 4 

A. sylvaticus   8 4 2 

 

 

Detta tyder på att ängsmark skiljer sig från övriga habitat, då detta är den enda biotop där M. 

agrestis är närvarande och både C. glareolus och A. sylvaticus frånvarande. För att finna om 

frekvenserna skiljer sig statistiskt signifikant åt mellan de tre övriga biotoperna utfördes en RxC 

multivägstabell. För att kompensera för det låga antalet individer som infångats i ett par av 

habitaten tillämpades även Fishers exakta test som en jämförelse. Resultatet av RxC 

multivägstabellen resulterade i icke signifikanta värden (χ
2
=0,661, df=2, p=0,718) och likaså för 

Fishers exakta test (p=0,742).  

 

 

SKILLNADER I VIKT 

Den andra frågeställningen för studien var ifall arter som påträffades i olika biotoper skiljde sig 

signifikant åt i individuell vikt. Denna frågeställning besvarades genom användning av envägs 

ANOVA. För att sedan finna exakt vilken grupp som utmärkte sig användes ett oparat t-test.  

 

För skogssork, C. glareolus, noterades en statistiskt signifikant skillnad mellan biotoperna 

(ANOVA: F=17,208, p<0,001). Skogssorkarna var signifikant tyngre i grandominerad skog än i 

talldominerad skog (t-test: t=5,465, p<0,001) och i våtmark (t-test: t=2,976, p=0,012). 

 

Tabell 2. Sammanställning av medelvikt (g) ± standardavvikelsen för C. glareolus i de olika biotoperna. 

 

Tallskog Granskog Våtmark 

17,30 ± 1,92 21,95 ± 1,77 19,18 ± 0,69 

 

För A. sylvaticus noterades ingen statistiskt signifikant skillnad mellan biotoperna (ANOVA: 

F=1,850, p>0,05). 
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Tabell 3. Sammanställning av medelvikt (g) ± standardavvikelsen för A. sylvaticus i de olika biotoperna. 

 

Tallskog Granskog Våtmark 

17,51 ± 1,69 19,17 ± 2,04 16,55 ± 1,06 

 

 

DISKUSSION 
 

Att artsammansättningen inte skilde sig överhuvudtaget mellan tallskog, granskog och våtmark var 

inte särskilt oväntat, då dessa biotoper i samma regioner av landet inte bör skilja sig nämnvärt. 

Vattensork (Arvicola terrestris) bör möjligen förekomma i våtmarksområdena, men då denna sork 

är alldeles för stor för att ta sig in i fällorna som användes (Lundberg & de Jong 1995) kunde dessa 

inte registreras. Att fångstresultaten i ängsmarken skilde sig fullständigt från övriga är inte heller 

särskilt oväntat, då M. agrestis är typisk för biotopen (Hagström & Hagström 2010), medan både C. 

glareolus och A. sylvaticus är relativt typiska för övriga biotoper. Dock gäller ett visst undantag för 

A. sylvaticus, som ibland kan återfinnas i ängsmarker (Lundberg & de Jong 1995). Av dessa 

anledningar kan jag inte dra några slutsatser huruvida artsammansättningarna i området skulle skilja 

sig påtagligt från vad som kan antas från de olika arternas förväntade biotopval. 

 

Till skillnad från själva artsammansättningen så blev resultatet av frekvensanalysen desto mer 

förvånande. Att gran- och tallskog inte skilde sig signifikant åt i frekvensen av de bägge arterna 

som påträffades där är förväntat, då både C. glareolus och A. sylvaticus har både gran- och tallskog 

som del av sin typbiotop. Dessutom är ingen av dem känd för att föredra den ena biotopen framför 

den andra (Lundberg & de Jong 1995, Hagström & Hagström 2010). Bägge arterna livnär sig delvis 

på insekter, frön och kottar, samt bosätter sig gärna under stubbar och rothålor. Dessa är alla 

resurser som är relativt likvärdigt fördelade i bägge dessa biotoper, så en frekvensskillnad av dessa 

två arter mellan dessa två biotoper är inte att förvänta. Vad som förvånade mest i denna analys är att 

andelen infångadeindivider i gran- och tallskog inte skilde sig signifikant från antalet individer 

infångade i våtmarker. Att samma arter bosätter sig på samma plats är inte förvånande, men att just 

antalet individer inte skiljer sig åt är det. Våtmarker kan inte ses som en typisk biotop för vare sig 

C. glareolus eller A. sylvaticus (Lundberg & de Jong 1995, Hagström & Hagström 2010), då inga 

av de ovanstående resurser som dessa gnagare drar nytta av kan tänkas förekomma i större mängder 

på en sådan biotop, med undantag för insekter. 

 

Det kan självfallet tänkas att bägge arterna beger sig ut ur sitt sedvanliga habitat i tall- eller 

granskog och ut i våtmarker för att finna föda under sina aktiva timmar, framför allt nattetid. Men 

att  deras typiska födotillgångar bör vara vanligare i andra biotoper gör detta till något av ett 

mysterium. Det kan debatteras att inom- och mellanartskonkurrens på de mer arttypiska biotoperna 

tvingar vissa individer att söka föda på mer okonventionella platser, och även om smågnagare oftast 

inte förflyttar sig längre sträckor från sin hemvist, befann sig bägge områden av våtmark inte långt 

från både gran- och tallskog. 
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Gällande skillnader i vikt mellan biotoperna blir resultaten något svårare att tolka. Att vikten hos A. 

sylvaticus inte skiljer sig markant mellan biotoperna är något oväntat, då det förväntades att alla 

gnagare som befann sig i våtmarksområden skulle vara mindre än sina artfränder i andra biotoper på 

grund av den reducerade mängden föda i området. Men det är antagligen lönlöst att diskutera runt 

just denna punkt, då mängden infångade A. sylvaticus i just våtmarksbiotopen var för liten för att 

man ska kunna dra några egentliga slutsatser om resultaten av denna analys. Dock att A. sylvaticus 

inte skiljer sig markant mellan tall- och granskog borde vara i sin ordning, då alla resurser de nyttjar 

är lokaliserade i bägge biotoperna, och arten har inte visat någon direkt preferens för den ena eller 

den andra. 

 

Resultatet för analysen av C. glareolus är något mer intressant än analysen för A. sylvaticus. Än en 

gång är antalet infångade individer något lågt i våtmarksbiotopen, vilket gör det svårt att dra 

välgrundade slutsatser om just våtmarker. ,  Men om antalet infångade individer antas vara 

representativt verkar resultaten av analysen udda. 

C. glareolus är en typisk art för både tall- och granskog, och borde därför vara i toppkondition i 

dessa två biotoper. Att sorkarna vägde mer i granskog än i de andra två biotoperna tyder på att 

denna biotop är den mer favoriserade på grund av resurser eller frånvaro av predationstryck, men att 

skillnaden mellan granskog och våtmark är mindre markant än skillnaden mellan granskog och 

tallskog är ett intressant resultat. Nu uppgav jämförelsen mellan tallskog och våtmark icke 

signifikanta värden, men resultatet landade nära en signifikant skillnad (p=0,087), vilket tyder på att 

en eventuell skillnad kan existera mellan dessa biotoper om upprepade undersökningar görs, med 

fler infångade individer. 

 

En annan indikation på att granskogen är en mer resursfylld eller predationssäker biotop än de andra 

två är att antalet C. glareolus inte skiljer sig signifikant mellan de tre olika biotoperna. Det skulle 

kunna vara förväntat att en biotop med bättre resurser skulle drabbas av hårdare inom- eller 

mellanartskonkurrens, vilket skulle kunna resultera i färre men större individer, eller fler men 

mindre individer. Men det indikerades inte någon markant skillnad i antalet individer mellan 

biotoperna, vare sig av C. glareolus eller A. sylvaticus (som har överlappande resursutnyttjande), 

och C. glareolus i granskogen hade en signifikant högre medelvikt. Detta tyder på att granskogen är 

en betydligt mer gynnsam biotop som klarar att upprätthålla en lika stor population som de andra 

biotoperna, men på en högre konditionsnivå. 

 

Dock skall det även noteras att skillnaden kan bero på en tidsberoende effekt. Det vill säga att denna 

skillnad endast existerar under våren, då granskogen av någon anledning är en mer gynnsam biotop 

än övriga biotoper, men att denna skillnad sedan försvinner senare under säsongen. Att verifiera 

detta skulle dock kräva ytterligare undersökningar senare under sommar- och eventuellt 

höstmånaderna. 

 

 

SLUTSATSER 
Gran- och talldominerad skog samt våtmark visar ingen skillnad i vare sig antalet individer eller 

vilka arter som förekommer på dessa platser. Varken C. glareolus eller A. sylvaticus verkar heller 

visa preferens för någon av dessa tre biotoper över någon av de andra. Ängsmark skiljer sig markant 

från de övriga, i och med en helt annorlunda artstruktur av smågnagare, med endast M. agrestis 

infångad på biotopen. 
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Grandominerad skog förefaller vara en betydligt mer gynnsam biotop för C. glareolus än 

talldominerad skog och våtmark. Detta beror troligen på antingen en större mängd resurser eller ett 

lättare predationstryck, eller en kombination av dessa bägge. Skillnaden mellan tallskog och 

våtmark var inte signifikant i fråga om vikten av C. glareolus, men var så pass nära det kritiska 

värdet att en mer detaljerad undersökning krävs för att fastställa om det finns en skillnad eller inte. 

 

A. sylvaticus uppvisade ingen tendens till variation i vikt mellan de tre biotoperna som den 

påträffades i, men på grund av det ringa antalet individer som infångats kan ingen klar slutsats 

fastställas på detta plan. En följande studie skulle krävas för att klargöra eventuella skillnader 

mellan biotoperna. 
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främst skall ett stort tack ges till handledare Bertil Widbom, som bidragit med konstruktiv kritik, 

vägledning och lån av fällor. Därefter har även markägare Hans Eriksson, Elisabeth Jonsson och 

Marianne Jonsson varit ytterst tillmötesgående och positivt inställda till mitt projekt, och tillåtit mig 

att placera ut fällor på deras marker. Peter Lundberg, som tidigare fältbiolog och medverkande i 

boken ”Sveriges smådäggdjur” (se referenser), har varit frikostig med vägledning för projekt av 

denna typ, och bidrog exempelvis med råd om bete och placering av fällor. 
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SUMMARY 
 

Small rodents in boreonemoral ecosystems – species composition and population conditions 
 

Small rodents fill a critical role in the boreal, and indeed many other, ecosystems. Rodents such as 

voles and mice play a key role in the food chain, as they often act as a link between primary 

producers such as plants, and higher trophic levels in the form of carnivores. But it is due to their 

small stature that the role of small rodents differs from other herbivores, such as red deer, which can 

otherwise be said to fill the same role. But while red deer transfers energy from primary producers 

to higher carnivores such as wolves, the small size of rodents enables them to successfully transfer 

energy to a plethora of small- to medium sized carnivores such as mustelids and birds of prey. 

Without the existence of small rodents, this substantial part of the boreal ecosystem would collapse.  

 

Populations of small rodents, like many other prey animals, are closely linked to both availability of 

resources and the populations size of their predators. According to the ecological process dubbed 

“predator-prey cycles”, the population sizes of predators and prey fluctuate together in cycles, with 

both highs and lows. While prey populations, and in particular rodents, vary due to primarily 

resource density, and secondarily due to predator population density, predators vary mainly due to 

prey density. This, in combination with a temporal delay in response time to the current population 

size of its prey, means that the high- and low points of the predator population cycles occur 

somewhat after the corresponding high or low points of its prey. 

 

This type of cyclic existence is very pronounced in the Swedish ecosystems, primarily those located 

in the northern parts of the country. In the southern parts of Sweden, rodent populations remain 

more stable, while those in the north are subject to radical fluctuations. These take shape both as the 

so-called “Lemming years”, that take place in the more mountainous regions, but the vole 

populations of the lower woodlands also demonstrate large cyclic fluctuations from year to year. 

Therefore, these radical cycles in rodent densities have important consequences for the predators 

that prey upon them. 

 

This study, conducted in the middle of Sweden, in Uppsala county, aims to study these keystone 

species of the Swedish ecosystem, in the hope of providing answers to two questions:       1. Does 

the species composition vary between different biotopes in the same general area, and             2. 

Does the weight of the same species vary depending upon in which biotope it is found?  

 

Four different biotopes were selected; Spruce-dominated forest, pine-dominated forest, wetlands 

and uncultivated grassland. Two separate areas were selected in each habitat type, each a rough 

hectare in size. Then non-lethal traps (Ugglan design) were placed in each area in turn. Twenty 

traps were placed at the same time in each area, after which they remained in place for twenty-four 

hours, and emptied every eight hours during this period. After the twenty-four hour period, the traps 

were moved to another biotope and the procedure was repeated. When the first area for each of the 

four biotopes had been surveyed, the procedure was repeated for the second area for each of the 

four biotope types. This rolling schedule was selected to compensate for any time dependent effects 

that could arise during the survey period in the different biotopes, such as meteorological variation. 
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Upon capture, each individual was identified, and thereupon weighted. Before release, each 

individual was marked with a yellow mark on its back, to prevent double recording. 

 

A total of forty-six individuals representing three species, field vole, bank vole and lesser wood 

mouse, were captured during the survey. The data was then analyzed statistically to aid in 

answering the study’s main questions. A chi
2
-test in the form of a RxC multi-way table was used to 

calculate if any species showed any preference towards any one habitat. A one-way ANOVA and 

unpaired t-tests were used to deduct if the mean weight of the same species from different habitats 

differed in any meaningful way. 

 

When comparing the number and composition of species captured in the different habitats, only the 

uncultivated grassland differed from the other three. This was the only habitat were field vole 

(Microtus agrestis) was present, and bank vole (Clethrionomys glareolus) and lesser wood mouse 

(Apodemus sylvaticus), which were both present in each of the other three habitats, were absent 

from the grassland.  

 

According to the RxC analysis, neither C. glareolus or A. sylvaticus varied significantly in 

frequency or distribution across the three remaining habitats (X
2
= 0,661 ,df=2, p=0,718).  

 

The ANOVA analysis ascertained that a significant variation existed between the mean weight of C. 

glareolus between the three habitats (F=17,208, p<0,001). The following unpaired t-test to identify 

which habitats differed from each other resulted in significant differences between C. glareolus 

inhabiting fir- dominated forests and pine-dominated forests (t=5,465, p<0,001), as well as fir-

dominated forests and wetlands (t=2,976, p=0,012). The individuals inhabiting fir-dominated 

forests being significantly heavier than in the other two habitats. 

 

The ANOVA analysis for A. sylvaticus failed to find any significant differences in mean weight 

between the three habitats (F=1,850, p>0,05). 

 

The resulting conclusions became that the spruce- and pine dominated forests, as well as the 

wetland showed no difference in either species compositions of species frequencies. The grassland 

showed a significant difference from the other three, being the only one to host neither C. glareolus 

nor A. sylvaticus, and being the only habitat containing M. agrestis.  

 

Spruce-dominated forest seems to be a significantly more favorable habitat for C. glareolus than 

pine-dominated forest and wetland. This is probably due to either a larger amount of resources in 

the form of food or shelter, or a smaller number of predators, a smaller number of parasites, or a 

combination of all three. The difference between the pine-dominated forest and the wetlands was 

not significant in terms of weight of C. glareolus, but the result was so close to the critical value 

that a more detailed investigation is required to determine if a difference is present or not. 

 

A. sylvaticus showed no tendency to significant variations in weight between the three habitats in 

which it was found, but due to the small number of individuals captured in some of the habitats, no 

clear conclusion can be reached. A further study is necessary to clarify difference between the 

habitats for this species. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Detaljer om vittjing av fällor i ängsmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

Ängsvittjning: 

1      
Ängsvittjning: 

4     

2015-05-01 

22:00     

2015-05-10 

22:00    

6 °C, regn     5 °C, mulet    

Område 1     Område 2    

           

Art Vikt (g) Fälla #  Art Vikt (g) Fälla # 

Åkersork 41,7 4  Åkersork 55,8 13 

       

Ängsvittjning: 

2      
Ängsvittjning: 

5     

2015-05-02 

06:00     

2015-05-11 

06:00    

4 °C, Mulet     4 °C, mulet    

Område 1     Område 2    

           

Art Vikt (g) Fälla #  Art Vikt (g) Fälla # 

Åkersork 54,3 11  Åkersork 49,6 6 

Åkersork 59,7 16  Åkersork 50,3 19 

Åkersork 56,1 7  Åkersork 53,6 11 

    Åkersork 53,8 8 

Ängsvittjing: 

3         

2015-05-02 

14:00     
Ängsvittjning: 

6     

10 °C, 

växlande     

2015-05-11 

14:00    

Område 1     11 °C, mulet    

      Område 2    

Art Vikt (g) Fälla #       

Ingen fångst      Art Vikt (g) Fälla # 

    Ingen fångst     
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Bilaga 2. Detaljer om vittjning av fällor i tall-dominerad skog. 

      

       

Tallskogsvittjning: 1    Tallskogsvittjning: 4   

2015-05-05 

22:00     

2015-05-11 

22:00    

6 °C, Mulet     5 °C, Regn    

Område 1     Område 2    

           

Art Vikt (g) Fälla #  Art Vikt (g) Fälla # 

Skogssork 17,1 3  Skogssork 17,4 16 

Mindre 

Skogsmus 18,3 14  Skogssork 17,9 3 

Skogssork 13,9 7     

    Tallskogsvittjning: 5   

Tallskogsvittjning: 2    

2015-05-12 

06:00    

2015-05-06 

06:00     6 °C, växlande    

3 °C, mulet     Område 2    

Område 1          

      Art Vikt (g) Fälla # 

Art Vikt (g) Fälla #  

Mindre 

skogsmus 15,3 20 

Skogssork 15,8 4  

Mindre 

skogsmus 17,1 17 

Skogssork 16,3 6  Skogssork 17,3 1 

Mindre 

Skogsmus 21,1 15  Skogssork 18,4 3 

Skogssork 21,4 16  

Mindre 

skogsmus 16,8 8 

Mindre 

Skogsmus 16,6 20     

    Tallskogsvittjning: 6   

Tallskogsvittjning: 3    

2015-05-12 

14:00    

2015-05-06 

14:00     12°C, växlande    

11°C, växlande     Område 2    

Område 1          

      Art Vikt (g) Fälla # 

Art Vikt (g) Fälla #  

Mindre 

skogsmus 17,6 10 

Mindre 

skogsmus 17,3 9     

Skogssork 17,5 5     
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Bilaga 3. Detaljer om vittjning av fällor i gran-dominerad skog. 

     

       

Granskogsvittjning: 1    Granskogsvittjning: 4   

2015-05-06 

22:00     

2015-05-12 

22:00    

5°C, klart     4°C, klart    

Område 1     Område 2    

           

Art Vikt (g) Fälla #  Art Vikt (g) Fälla # 

Skogssork 24,8 1  

Mindre 

skogsmus 22,1 4 

Skogsork 23,6 20     

       

Granskogsvittjning: 2    Granskogsvittjning: 5   

2015-05-07 

06:00     

2015-05-13 

06:00    

4°C, klart     5°C, klart    

Område 1     Område 2    

           

Art Vikt (g) Fälla #  Art Vikt (g) Fälla # 

Skogssork 21,7 18  Skogssork 18,7 11 

Mindre 

skogsmus 18,9 2  Skogssork 21,5 15 

Skogssork 22,4 10  Skogssork 21,9 4 

Skogssork 22,7 19     

Mindre 

Skogsmus 18,3 5  Granskogsvittjning: 6   

    

2015-05-13 

14:00    

Granskogsvittjning: 3    14°C, klart    

2015-05-07 

14:00     Område 2    

11°C, mulet          

Område 1     Art Vikt (g) Fälla # 

      Skogssork 20,3 7 

Art Vikt (g) Fälla #     

Mindre 

skogsmus 17,4 11     
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Bilaga 4. Detaljer om vittjing av fällor i våtmark. 

       

       

Våtmark vittjning: 1    Våtmark vittjning: 4   

2015-05-07 

22:00     

2015-05-13 

22:00    

5°C, mulet     7°C, Växlande    

Område 1     Område 2    

           

Art Vikt (g) Fälla #  Art Vikt (g) Fälla # 

Ingen fångst      

Mindre 

skogsmus 15,8 18 

       

Våtmark vittjning: 2    Våtmark vittjning: 5   

2015-05-08 

06:00     

2015-05-14 

06:00    

4°C, mulet     8°C, växlande    

Område 1     Område 2    

           

Art Vikt (g) Fälla #  Art Vikt (g) Fälla # 

Skogsork 20,1 8  Skogssork 19,3 6 

Mindre 

skogsmus 17,3 13  Skogssork 18,7 16 

 

Våtmark vittjning: 3    Våtmark vittjning: 6   

2015-05-08 

14:00     

2015-05-14 

14:00    

10°C, regn     11°C, växlande    

Område 1     Område 2    

           

Art Vikt (g) Fälla #  Art Vikt (g) Fälla # 

Skogssork 18,6 12  Ingen fångst     
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Bilaga 5. Sammanställning av data från alla fyra biotoperna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrukad äng Talldominerad skog

Sammanlagd fångst Sammanlagd fångst

Åkersork Skogssork Mindre skogsmus

Individ Vikt (g) Individ Vikt (g) individ Vikt (g)

1 41,7 1 17,1 1 18,3

2 54,3 2 13,9 2 21,1

3 59,7 3 15,8 3 16,6

4 56,1 4 16,3 4 17,3

5 55,8 5 21,4 5 15,3

6 49,6 6 17,5 6 17,1

7 50,3 7 17,4 7 16,8

8 53,6 8 17,9 8 17,6

9 53,8 9 17,3

Medel 52,7667 10 18,4

Standardavikelse 5,13663 Medel 17,3 17,5125

Medel + SA 57,9033 Standardavikelse 1,92296 1,68814

Medel - SA 47,63 Medel + SA 19,223 19,2006

70% inom? ja Medel - SA 15,377 15,8244

Normalfördelat? ja 70% inom? Ja ja

Normalfördelat? ja ja

Grandominerad skog. Våtmark

Sammanlagd fångst Sammanlagd fångst

Skogssork Mindre skogsmus Skogssork Mindre skogsmus

Individ Vikt (g) individ Vikt (g) Individ Vikt (g) individ Vikt (g)

1 24,8 1 18,9 1 20,1 1 15,8

2 23,6 2 18,3 2 18,6 2 17,3

3 21,7 3 17,4 3 19,3

4 22,4 4 22,1 4 18,7

5 22,7 Medel 19,175 16,55

6 18,7 Standardavikelse 0,68981 1,06066

7 21,5 Medel + SA 19,8648 17,6107

8 21,9 Medel - SA 18,4852 15,4893

9 20,3 70% inom? ja ja

Medel 21,9556 19,175 Normalfördelat? ja ja

Standardavikelse 1,77349 2,04512

Medel + SA 23,729 21,2201

Medel - SA 20,1821 17,1299

70% inom? Ja ja

Normalfördelat? ja ja
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Bilaga 6: Karta över studieområdet. 

 

 
Tall dominerad skog: Område 1 (59°35'44.4"N 17°11'54.6"E), Område 2 (59°35'55.5"N 17°11'13.6"E). 

Grandominerad skog: Område 1 (59°36'06.3"N 17°11'44.4"E), Område 2 (59°36'15.0"N 17°11'11.3"E). 

Våtmarker: Område 1 (59°35'50.2"N 17°12'03.3"E), Område 2 (59°36'11.3"N 17°11'32.1"E) 

Ängsmark: Område 1 (59°35'49.5"N 17°11'39.8"E), Område 2 (59°35'34.9"N 17°12'04.5"E) 
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Examensarbeten i biologi vid Högskolan på Gotland (1-69) och Uppsala Universitet 

Campus Gotland (70-) 

 
1. Enekvist, Elisabeth. 2003. Energy intake of Common Guillemot, Uria aalge, chicks at Stora Karlsö, Sweden. 

Influence of changes in the Baltic Sea. (20p). Handledare: Kjell Larsson, Henrik Österblom. 

2. Britse, Gunilla. 2003. Hävdens betydelse för kärlväxtfloran i gotländska skogsbetesmarker. (20p) Handledare: 

Karin Bengtsson. 

3. Larsson, Martin. 2003. Vandringshinders påverkan på produktionen av havsöring, Salmo trutta. (20p) Handledare: 

Bertil Widbom. 

4. Johansson, Daniel. 2003. Rekryteringsproblem för kustbestånd av gädda, Esox lucius L., på Gotland. (20p) 

Handledare: Bertil Widbom, Peter Landergren. 

5. Andersson, Morgan. 2003. Predationseffekter av fisk i limniska system. Fiskens strukturerande roll i 

bottenfaunasamhället. (20p) Handledare: Bertil Widbom. 

6. Jacobsson, Marie. 2003. Selectivity in gill net fishery for turbot, Psetta maxima L. Adaptation of mesh size to 

minimum landing size. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling. 

7. Svedberg, Amira. 2004. Hävdens inverkan på kärlväxternas fenologi i en gotländsk löväng. (10p) Handledare: 

Karin Bengtsson. 

8. Tjernby, Per. 2004. Tryffel och evertebrater. Den lägre faunans betydelse för spridningen av tryffelsporer. (20p) 

Handledare: Bertil Widbom, Christina Wedén. 

9. Nilsson, Micael. 2004. Födoval hos juvenil piggvar, Psetta maxima, och skrubbskädda, Pleuronectes flesus, i 

grunda gotländska vikar. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling. 

10. Johansson, Ulrika. 2004. Reproduktionsframgång hos piggvar, Psetta maxima, i olika temperaturer och salthalter. 

(20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling. 

11. Ansén Nilsson, Marianne. 2004. Jämförande studie av anlagda och naturliga våtmarker på Gotland. Främst med 

avseende på kärlväxtfloran. (20p) Handledare: Karin Bengtsson. 

12. Östbrant, Inga-Lena. 2004. Vegetation och fårbete på Stora Karlsö. (20p) Handledare: Karin Bengtsson. 

13. Henningson, Eva. 2005. Predationens betydelse för habitatspecifik pigmentering hos sötvattensgråsuggan, Asellus 

aquaticus. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Hargeby. 

14. Martinsson, Jesper. 2005. Skillnader i otolittillväxt och ålder vid metamorfos mellan olika populationer av 

skrubbskädda (Pleuronectes flesus). (20p) Handledare: Anders Nissling. 

15. Dahlman, Gry. 2005. Äggproduktion i förhållande till fiskens storlek, ålder och kondition hos skrubbskädda 

(Pleuronectes flesus). (20p) Handledare: Anders Nissling. 

16. Larsson, Kristin. 2005. Storlek och täthet hos årsyngel av havsöring (Salmo trutta) – en studie relaterad till 

omgivningsfaktorer i sex närliggande vattendrag på Gotland. (20p). Handledare: Bertil Widbom, Lars Vallin. 

17. Pennanen, Petri. 2005. Ägg- och larvkvalitet hos skrubbskädda, Pleronectes flesus, i relation till honans storlek, 

ålder och kondition. (20p) Handledare: Anders Nissling. 

18. Hallberg, Nina. 2005. Födoval hos juvenil skrubbskädda (Pleuronectes flesus) och piggvar (Psetta maxima) i 

relation till födoutbudet: Föreligger födokonkurrens? (20p). Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling.  

19. Larsson, Therese. 2006. Boplatsval, täthet och kläckningsframgång hos vadarfåglar på gotländska strandängar. 

(20p) Handledare: Kjell Larsson. 

20. Björklund, Teresa. 2006. Etnobotanik och diversitet i köksträdgårdar på Kuba. (20p). Handledare: Bertil Ståhl. 

21. Ridbäck, Ulrika. 2006. Botanical diversity in fragments of semidecidous forest in western Ecuador. (20p) 

Handledare: Bertil Ståhl. 

22. Britse, Lina. 2006. Frö- och groningskaraktärer hos Styrax officinalis (Styracaceae) och deras samband med artens 

begränsade spridningsförmåga i Italien. (20p) Handledare: Karin Bengtsson, Francesco Spada. 

23. Garnett, Jason. 2006. Best Environmental Practices and Technology on U.S. Golf Courses: Factors Affecting 

Implementation (Thesis in Coastal Zone Management, 10p). Handledare: Kjell Larsson 

24. Persson, Måns. 2007. Reproduktionsbiologiska studier av salmbär, Rubus caesius. (20p). Handledare: Bertil Ståhl, 

Jette Knudsen. 

25. Hallenfur, Lotta. 2007. Corydalis gotlandica (Papaveraceae) – reproduktionssystem och morfologi i olika 

populationer. (20p). Handledare: Bertil Ståhl, Jette Knudsen. 

26. Sundin, Josefin. 2007. Mating system and sexual selection of River lamprey, Lampetra fluviatilis, on Gotland. 

(10p). Handledare: Kjell Larsson, Nils Ljunggren. 

27. Semenov, Oleg. 2007. Different ways of natural gas transportation. Their advantages and disadvantages in the 

light of the North European Gas Pipeline. (Thesis in Coastal Zone Management, 15 ECTS credits). 

Handledare: Kjell Larsson. 

28. Bardtrum, Jens. 2007. Bycatches of Birds in the Gotlandic Turbot Fishery. (Thesis in Coastal Zone Management, 

15 ECTS credits). Handledare: Anders Nissling. 
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29. Ljunggren, Nils. 2007. Lekbeteende och populationsstruktur hos flodnejonöga, Lampetra fluviatilis, på Gotland. 

(30 hp). Handledare: Kjell Larsson, Mikael Svensson. 

30. Buhre, Louise. 2008. Habitatets betydelse för dårgräsfjärilens, Lopinga achine, förekomst på Gotland. (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

31. Lindell, Mattias. 2008. Akvariestudier av stensimpans, Cottus gobio, födoval och jaktbeteende. (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom 

32. Sällebrant, John. 2008. Habitatpreferenser för juvenil skrubbskädda (Platichtys flesus) och piggvar (Scophtalmus 

maximus) – bottensubstratets betydelse för överlevnad och tillväxt hos den gotländska populationen. (30 hp). 

Handledare: Anders Nissling. 

33. Strömbom, Markus. 2008. Tardigrades on epiphytic lichens in the Visby area – abundances and morphometrics. 

(15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

34. Röstlund, Karolina. 2008. Kannibalistiskt beteende hos flodkräfta, Astacus astacus: Effekter av tidigare födoval. 

(15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

35. Bolander, Sebastian. 2008. Betydelsen av uppvandrande större fisk för bottenfaunasamhällets struktur i två åar på 

Gotland. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

36. Ridbäck, Ulrika. 2008. A floristic study of Polylepis forest fragments in the central Andes of Ecuador. (15 hp). 

Handledare: Bertil Ståhl. 

37. Hallin, Borit. 2009. En studie av några hotade åkerogräs på Gotland. (30 hp). Handledare: Karin Bengtsson. 

38. Siitonen, Sanna. 2009. Havsöringsfisket på Gotland. För vem och till vilket värde? (30 hp) Handledare: Patrik 

Rönnbäck. 

39. Kulsdom Asterhag, Laila. 2009. Mnemiopsis leidyi – utbredning och födoval i svenska vatten. (30 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

40. Enström, Isabel. 2009. Substistence use and management of mangrove ecosystems – a study of community based 

conservation in Samoa. (15 hp). Handledare: Patrik Rönnbäck. 

41. Nygren, Daniel. 2009. Födoval hos juvenil piggvar (Psetta maxima): Effekter av bytesstorlek. (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling, Bertil Widbom. 

42. Nygren, Daniel. 2009. Direkta effekter av insekticiden deltametrin på zooplankton och bottenfauna – en fältstudie 

av bieffekter av insekticidinducerad eliminering av signalkräfta på Gotland. (15 hp). Handledare: Bertil 

Widbom. 

43. Enström, Lars. 2009. Gamla tallars betydelse för biologisk mångfald på Gotland. (15 hp). Handledare: Bertil 

Widbom. 

44. Winberg, Peder. 2010. Ecological and energetic properties of a system. Assessing the importance of system 

dependence (30 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

45. Persson, Åsa. 2010. Mixotrofa dinoflagellater i två vikar på Gotland. Förekomst och påverkande faktorer (30 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

46. Södergren, Carin. 2010. How stimuli by toys affect pigs growth, health and welfare (15 hp). Handledare: Gunilla 

Rosenqvist. 

47. Lindqvist, Charlotte. 2010. Does female scent trigger male response? A behavioral study on the broad-nosed 

pipefish (Sygnathus typhle) in the Baltic Sea (15 hp). Handledare: Gunilla Rosenqvist. 

48. Andersson, Martin. 2010. Muddring i Ireån. Indirekta effekter på bottenfaunan nedströms (15 hp). Handledare: 

Bertil Widbom. 

49. Olsson Hedman, Mia. 2011. Effekter på insektsfaunan efter restaurering av Salmbärshagen i Stenkyrka s:n, 

Gotland (30 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

50. Kangasniemi, Sanna. 2011. Färgval hos blomkrabbspindeln (Misumena vatia) med och utan konkurrens (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

51. Johansson, Karl-Magnus. 2011. Fredningseffekter och rekryteringsproblem hos abborre (Perca fluviatilis) i 

Stockholms skärgård (15 hp). Handledare: Anders Nissling. 

52. Skagerberg, Frida. 2011. The effect of landscape structure on distribution and abundance of Lobaria pulmonaria 

(30 hp). Handledare: Bertil Ståhl, Per Johansson. 

53. Wallin, Jakob. 2011. Plant-pollinator networks in three habitats on a Baltic island (30 hp). Handledare: Jette 

Knudsen.  

54. Asp, Annette. 2011. En pilotstudie över gråsälens (Halichoerus grypus) födoval runt Gotland. Kan gråsälens 

predation på fisk ha en strukturerande effekt på det lokala beståndet av piggvar? (30 hp). Handledare Anders 

Nissling, Karl Lundström. 

55. Peräläinen, Sofia. 2011. Detection of trends in Baltic Grey seal health (15 hp). Handledare: Bertil Widbom, Britt-

Marie Bäcklin. 

56. Retz, Rebecca. 2011. Effects of temperature on growth in juvenile Baltic turbot (Psetta maxima) (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling. 

57. Larsson, Elin. 2011. Miljöstatusundersökning i Kisaån, Östergötland (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 
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58. De Gouveia, Manuela. 2011. Predation av sandräka (Crangon crangon) på juvenil piggvar (Psetta maxima) och 

juvenil skrubbskädda (Platichtys flesus). – Betydelse av yngelstorlek för överlevnad hos piggvar och 

skrubbskädda efter bottenfällning. Handledare: Anders Nissling. 

59. Bystedt, David. 2012. Havsöringens (Salmo trutta, lekvandring i Själsöån, Gotland (15 hp). Handledare: Anders 

Nissling, Lars Vallin. 

60. Kenczek, Carolin. 2012. Rådjur (Capreolus capreolus) på Gotland. Populationsutveckling och spridningsmönster. 

(15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

61. Wallin, Isa. 2012. Swimming behavior and mortality of the indigenous amphipod Monoporeia affinis in presence 

of the invasive polychaete Marenzelleria spp. in the Baltic Sea (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

62. Johansson, Anna “Sixten”. 2012. A plant-pollination network on Fårö island – Description, comparison and 

general patterns (30 hp). Handledare: Bertil Ståhl. 

63. Basth, Mia. 2012. Underlag för en pedagogisk turled i permakulturekobyn Suderbyn. (15 hp). Handledare: Karin 

Bengtsson. 

64. Nyström, Dennis. 2012. Vårpassagen hos trädgårdssångare (Sylvia borin), ärtsångare (Sylvia curruca) och 

svarthätta (Sylvia atricapilla) vid Hoburgen – Fenologisk studie av tidsperioden 1999-2011 (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling. 

65. Grantén, Julius. 2012. Vattenanalys av närsalter i Ireån – En utdiknings effekter på närsaltshalter och en jämförelse 

av två olika system för vattenanalys (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

66. Plahn, Jenny. 2012. Undersökning av miljöstatusen i Gothemsån/Dalhem i anslutning till utsläpp av lakvatten från 

sopdeponi i Roma 2010 (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

67. Ljungberg, Jennie. 2013. Sydlig ladlav, Cyphelium notarisii, på Gotland  –  Ekologi, utbredning och bevarande (15 

hp). Handledare: Bertil Ståhl 

68. Norrby, Nils-Erik. 2013. Igelkottar i jordbrukslandskapet på Gotland 2011 (15 hp). Handledare: Bertil Widbom, 

Mattias Olsson. 

69. Holpers, Jimmy. 2013. Styrande faktorer för makrofytsamhället i fem gotländska åar (15 hp). Handledare: Bertil 

Widbom. 

70. Törnkvist, Fanny. 2014. Skötselplan för naturreservatet Helges Hage (15 hp). Handledare: Bertil Ståhl. 

71. Hoffman, Ellinor. 2014. Forced copulation hos gräsänder (Anas platyrhynchos) i Almedalen, Visby (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

72. Karlsson, Jennie. 2014. Pica-beteende hos katter (Felis catus): påverkan av ras och miljö? (15 hp). Handledare: 

Juha Alatalo. 

73. Gustafsson, Rickard. 2014. Habitatval, migrations- och furageringsaktivitet hos gädda (Esox lucius) härstammande 

från Österby myr, Gotland (30 hp). Handledare: Anders Nissling, Olof Engstedt. 

74. Lewin, Marcus. 2015. Taxonomic revision of the genus Chamaecrista (Fabaceae) in Ecuador (15 hp). Handledare: 

Bertil Ståhl. 

75. Larsson, Oscar. 2015. Ett pollinationsnätverk på Södra Hällarna, Gotland (30 hp). Handledare: Jette Knudsen 

76. Martelius, Janna. 2015. Försök med födopreferenser för kompostmasken Eisenia andrei för utveckling av odlings- 

och sorteringsteknik. (30 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

77. Fransson, Lina. 2015. Äggläggningspreferenser för honor av väddnätfjäril, Euphydryas aurinia, på området 

Bälsalvret, Gotland (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

78. Nilsson, Emelie. 2015. Hävdens inverkan på fenologi och artrikedom i ängen. (15 hp). Handledare: Karin 

Bengtsson 

79. Magnusson Overmark, Amanda. 2015. The development of eggs and larvae of the two frog species Rana 

temporaria and R. arvalis – A field study in Białowieza National Park, Poland (15 hp). Handledare: Bertil 

Widbom. 

80. Nyberg, Sofia. 2015. Egg buoyancy and survival probabilities of the Baltic flounder (Platichtys flesus) – 

Differences between spawning areas and interannual variation in conditions for reproduction (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling, Christoph Petereit. 

81. Montgomerie, Emily. 2015. Temporal correlation between the acoustic activity of harbor porpoise and the 

movement activity of their prey species at Kullaberg, Sweden (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

82. Nielsen, Cecilie. 2015. Födoval och potentiell födokonkurrens hos svartmunnad smörbult (Neogobius 

melanostomus) (15 hp). Handledare: Anders Nissling. 

83. Nordin, Malin. 2015.  Pinguicula vulgaris (fjälltätört) på Gotland: pollination och fortplantning (30 hp). 

Handledare: Bertil Ståhl. 

84. Södergren, David. 2015. Populationsutveckling hos Sanguisorba officinalis, Succisa pratensis, Herminium 

monorchis och Gymnadenia odoratissima vid Hejnum Kallgate på Gotland (15 hp). Handledare: Karin 

Bengtsson. 

85. Svanborg, Arvid. 2015. Inventering av fåglar på gotländska strandängar 2015 (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

86. Tooke, Daniel. 2017. Smågnagare i boreonemorala habitat i Mellansverige: artsammansättning och 

populationskondition  (15 hp). Handledare : Bertil Widbom. 


