
Lilla Signalartsskolan
Text: Helena Björnström

När du går ut i skogen hittar du olika mossor, lavar och svampar. Du kan se gnag från insekter, olika 
växter eller kanske någon skogsfågel som flyger förbi. Många av de arter vi stöter på i skogen är vanliga och 
livskraftiga, så kallade generalister. Vi som jobbar med eller intresserar oss för naturvård och artinventering i 
skogen letar efter de arter som är specialister, de kallas för signalarter. Faktiskt skulle man kunna kalla det en 
skattjakt, för signalarter visar på speciella biologiska värden som finns i skogsmiljön och när vi hittar dessa 
arter får vi ett kvitto på att skogen kan vara skyddsvärd. Arterna berättar något om sin livsmiljö, de har speci-
ella krav och vid fynd av flera signalarter är det dags att börja leta efter rödlistade arter, arter vars livsexistens 
är hotad eller nära hotad. Tillsammans ryms dessa arter under begreppet ”Naturvårdsarter”, där även fridlys-
ta arter, ansvarsarter och arter utpekade av EU’s art- och habitatdirektiv ingår.

Olika signalarter trivs i olika skogsmiljöer. Den som letar signalarter i bokskogen i Skåne får fokusera på 
andra arter än den som letar i den boreala skogen längre norr ut. För att bli riktigt trygg i sin artkunskap är 
det viktigt att lära sig minst fyra olika karaktärer för arten – till exempel hur den växer eller vad den växer 
på (ekologi), vilken färg och struktur den har (morfologi), kanske hur den luktar eller beter sig om man rör 
vid den/tar av en bit. Det handlar om att kunna argumentera för sig själv, eller för en skogskompis, VARFÖR 
det är just den här arten och inte en snarlik förväxlingsart, något som ofta förekommer. Det går att leta efter 
signalarter året om, men det är svårast när det är mycket snö och absolut bäst när det är marksvampssäsong.

Att lära sig signalarter är ett bra sätt att lokalisera skogar med höga naturvärden. Tyvärr avverkas fortfarande 
mycket naturskog i Sverige och läget är akut. Över 90% av den svenska skogen har påverkats av skogsbruk 
på ett eller annat sätt. Endast ca. 3,6 % av den produktiva skogsmarken har ett långsiktigt formellt skydd och 
inom 10-20 år kommer all äldre oskyddad skog vara avverkad.

Säg Hej till tre kompisar i skogen! 

Garnlav är kanske en av de bästa signalarterna som du kan hitta 
i en barrnaturskog. Den berättar att på den här platsen har det 
funnits skog under en mycket lång tid, kanske tusentals år. I ett 
trädplantage finns ingen garnlav och det skulle ta minst hundra år 
för garnlaven att komma tillbaka efter en kalavverkning, troligt-
vis ännu längre än så. Garnlaven är även rödlistad som NT (nära 
hotad). En annan signalart som snabbt letar sig in i skogshjärtat är 
den fina rosentickan. Den är också med på rödlistan. Rosenticka 
växer på grov död granved och har ett vackert syrenlila porlager, 
därför är den lätt att känna igen. Död ved är en naturlig del av 
trädens livscykel, kanske det mest levande i skogen och ett viktigt 
element för biologisk mångfald. En annan svamp som faktiskt är en 
signalart men mer känd som matsvamp är rödgul trumpetsvamp. 
Perfekt läge att förena nytta med matnöje! Rödgul trumpetsvamp 
trivs i kalkrik mark eller på små mineralrika ytor i barrskogsland-
skapet, miljöer som vanligtvis har höga naturvärden.

Fakta och bra tips:

- Signalarter indikerar på höga naturvärden
- Skogsstyrelsen har en speciell lista för signalarter
- Mossor, lavar och svampar är bra artgrupper
- En bra lupp, gärna med lampa, är ett viktigt verktyg för att identifiera olika arter. 10 x förstoring 
är lagom.
- Lär dig minst fyra olika karaktärer för arten, så du kan skilja på den och eventuella förväxlings-
arter
- Olika signalarter trivs i olika skogsmiljöer, kolla upp vilka arter som trivs där du bor!
- Ta med en liten spegel ut i skogen, då kan du kika på undersidan av vedsvampar utan att behö-
va bryta loss fruktkroppen. Ofta finns viktiga karaktärer på porlagret.
- Du kan rapportera in dina artfynd på ArtPortalen (www.artportalen.se)
- Gå med i Facebookgruppen ”Naturvårdsarter i Sverige”
- Gå en kurs om signalarter, då får du möjlighet att vara ute i fält med kunniga lärare, lära dig 
olika arter och träffa likasinnade.

Ovan: Garnlav (bild Katinka Johansson). Nedan: t.v. 
rosenticka, t.h. rödgul trumpetsvamp (bilder från 
Wikipedia).

Föregående sida: Lågor är bra ställen att leta efter 
spännande arter (bild: Alma Båefalk)


