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VI SKALL STRÄVA EFTER 
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!

För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. 
Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, 
organisationer och enskilda i deras miljöarbete.

Miljöpolicy
Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av miljö- och klimatnämnden för att nå visionen om den långsik-
tigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer 
uppfattas som goda förebilder. 

Vår egen påverkan
Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. 
Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel 
utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. 

Ständiga förbättringar
Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. 
Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. 

Bli ledande 
Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. 
Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verk-
samhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. 

Samarbete med andra 
Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. 

Vi själva som resurs 
Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med 
helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information 
för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.
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Förord 
Bland de stora hoten mot biologisk mångfald i Göteborg räknas exploateringar, 
infrastruktur och annan markanvändning som förstör och försämrar djurs och 
växters livsmiljöer, samt minskar deras möjligheter att sprida sig mellan de 
kvarvarande miljöerna. 

Göteborgs Stad har som mål att öka bostadsbyggandet och utveckla 
näringslivet, samtidigt som den biologiska mångfalden ska främjas. För att 
kunna främja den biologiska mångfalden samtidigt som staden växer, behöver 
vi god kännedom om förekomsten av känsliga och skyddade arter. 
Naturinventeringar av djur och växter är många gånger tidskrävande, vilket 
innebär stora kostnader för att bygga upp ett kommuntäckande underlag. 
Genom att arbeta med ekologiska landskapsanalyser som ger prognoser över 
var olika arter kan förekomma i kommunen, får vi ett viktigt komplement till 
inventeringar. 

Den här rapporten beskriver Göteborgs Stads pilotstudie om ekologiska 
landskapsanalyser. Projektet är genomfört av miljöförvaltningen, park- och 
naturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret samt finansierat av de tre 
nämnda förvaltningarna och det statliga bidraget för lokal naturvård (LONA). 
Inom projektet har tre uppdrag utförts av konsult, dels för att testa och utveckla 
analysmetoden och dels för att sammanställa kunskap till projektet. De tre 
uppdragen finns som bilagor till rapporten.  
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Sammanfattning 
All fysisk planering och naturvård bör utgå från ett landskapsperspektiv, där 
arter och deras livsmiljöer sätts i ett större sammanhang.  

För att en art ska kunna överleva långsiktigt krävs det att de funktioner som 
arten behöver finns inom rimligt avstånd och utan barriärer. Ekologisk 
landskapsplanering är en metod inom naturvårdsbiologin med syfte att bevara 
arter, deras livsmiljöer och olika naturtyper på landskapsnivå. Vissa arter, till 
exempel hasselsnoken, är mycket kostsamma att inventera. Analyser som visar 
en arts potentiella förekomst och spridningsmöjligheter är därför viktiga 
komplement till naturinventering.  

Göteborgs Stad har mellan 2011 och 2013 arbetat med en pilotstudie kring 
ekologiska landskapsanalyser. Projektmålet var att ta fram en metod för 
ekologisk landskapsanalys som kan tillämpas på ett brett spektrum av arter och 
naturtyper. Det långsiktiga målet är att kunna använda resultatet av analyserna 
till en ekologisk landskapsplan eller en naturvårdsstrategi för Göteborg. 

Analysmetoden går ut på att ta fram en karta över ett större geografiskt område, 
som visar vilka delområden som är lämpliga livsmiljöer för en aktuell art. Från 
kartan kan slutsatser dras om var arten har sina kärnområden samt var det finns 
barriärer som hindrar arten att sprida sig.  

Metoden visade sig fungera för att göra översiktliga artanalyser, med syfte att 
visa relativ sannolikhet för att en art förekommer i olika områden. En svaghet i 
metoden är att den begränsas av tillgången på detaljerad, heltäckande kartdata. 
Inom projektet har GSD-marktäckekarta (Lantmäteriet) använts, vilken saknar 
information om de kvaliteter och strukturer som många arter är beroende av.  

Projektet resulterade i analyser för hasselsnok, ekskogslevande arter samt sex 
barrskogslevande fågelarter.  
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Bakgrund 
Hot mot djur och växter 
Bland de stora, globala hoten mot biologisk mångfald räknas försämring och 
förlust av livsmiljöer samt fragmentering av landskapet. De areella näringarna 
skogsbruk, jordbruk och fiske överutnyttjar våra naturresurser och försämrar 
och förstör många arters livsmiljöer. I anslutning till tätbebyggda områden tas 
natur i anspråk för bostäder och verksamheter. Infrastrukturen styckar upp de 
återstående miljöerna i mindre områden som ibland blir för små för att hysa 
livskraftiga populationer. Djurens rörelser begränsas av nätet av vägar och 
järnvägar, vilket påverkar deras reproduktion och populationens långsiktiga 
överlevnad.  

Landskapsperspektiv främjar artbevarande 
Modern naturvård och all fysisk planering bör utgå från ett 
landskapsperspektiv, där arter och deras livsmiljöer sätts i ett större 
sammanhang. Tidigare har naturvården fungerat som brandkårsutryckningar, 
där åtgärder vidtagits i samband med att hot och verksamheter dykt upp i 
värdefulla naturområden. Istället bör vi lyfta blicken från det lilla området till 
landskapet som helhet. Ekologisk landskapsplanering är en metod inom 
naturvårdsbiologin med syfte att bevara arter, deras livsmiljöer och olika 
naturtyper på landskapsnivå och i ett långsiktigt perspektiv. 

Landskapsekologi handlar om den samverkan som finns mellan djur- och 
växtsamhällen samt deras livsmiljöer i ett större landskap. Enligt 
landskapsekologin har landskapets struktur, till exempel livsmiljöernas storlek 
och kvalitet, en avgörande betydelse för hur ekosystemen fungerar och för 
arters spridning och förflyttningar. (Naturvårdsverket rapport 5855 s 36) 

Genom att sätta arter och naturtyper i ett sammanhang i landskapet, kan vi 
lättare sträva efter en långsiktighet i bevarandearbetet. Det är viktigt att bevara 
funktionen i arternas livsmiljöer över tid, det vill säga att de även 
fortsättningsvis kan fungera som skydd eller födosöksområde för arten.  
Funktionen hos en livsmiljö är alltså hur en art utnyttjar livsmiljön, och en 
livsmiljö kan därför ha olika funktion för olika arter. Det är viktigt att alla de 
funktioner som en art behöver finns inom rimligt avstånd och utan barriärer.  

Situationen i Göteborg  
Politiskt mål att främja biologisk mångfald 
Göteborgs Stads politiker har beslutat att staden ska arbeta med att främja den 
biologiska mångfalden, vilket är ett prioriterat mål i stadens budget för 2013. 
Det finns också ett lokalt miljömål, Ett rikt växt- och djurliv, som säger att 
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Göteborg ska ha ett landskap med en rik variation av naturtyper, gröna stråk, 
goda spridningsmöjligheter samt fungerande ekologiska processer.  

Miljörapporten följer årligen upp de lokala miljömålen. Trenden är ett landskap 
med alltfler barriärer som bryter upp de ekologiska sambanden, samt en 
markanvändning som innebär ett mer likartat landskap. Det finns dock initiativ 
och åtgärder som kan innebära förbättringar på sikt, framförallt i kommunägda 
naturområden. Staden arbetar till exempel med att bilda nya naturreservat och 
att testa kalhyggesfritt skogsbruk. För att nå målet krävs det dock att man tar 
hänsyn till hur landskapet runtomkring ser ut både vid skötsel och i 
exploateringsåtgärder. Man bör exempelvis undersöka möjligheter till 
faunapassager och anpassningar av exploatering så att påverkan på djur och 
växter minimeras. 

Göteborgs Stads översiktplan beskriver behovet av en övergripande analys av 
naturvärden som utgår från arter och biotoper, spridningskorridorer, 
utvecklingsområden m.m. Ekologiska landskapsanalyser är ett verktyg för att 
göra sådana analyser.  

En strategi för att klara målen 
Arealen skyddad natur är relativt stor i Göteborg, men det är inte säkert att det 
räcker för att vi på sikt ska kunna ha livskraftiga populationer av olika arter. För 
att klara detta behöver vi en strategi som utgår från arter och naturtyper. Vi 
måste se till att det finns tillräckligt stora arealer av rätt naturtyper, att 
områdena sköts på ett riktigt sätt och att det finns möjlighet för arterna att röra 
sig mellan områdena. Göteborgs kommun har en landareal på ca 45 000 hektar. 
Staden äger och förvaltar cirka hälften av den ytan, vilket innebär att storleken 
är tillräcklig för att arbeta med ett landskapsekologiskt perspektiv i 
bevarandearbetet.  

Ekologiska analyser kan komplettera det kunskapsunderlag som 
naturinventeringar ger. Vissa arter, till exempel hasselsnoken, är mycket 
kostsamma att inventera och analyser av deras förekomst i kommunen är därför 
viktiga underlag. Resultatet av ekologiska landskapsanalyser över kärnområden, 
arters spridningsmöjligheter och barriärer som behöver åtgärdas kan 
tillsammans med inventeringar och andra underlag ligga till grund för en 
framtida naturvårdsstrategi för staden.  

Nationella strategier 
Naturvårdsverket kom 2009 ut med en sammanställning över befintlig kunskap 
om landskapsekologiska teorier och modeller samt hur landskapsplanering kan 
användas för att genomföra landskapsstrategier. Utmaningen ligger i att uppnå 
ett bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden. Ett 
långsiktigt bevarande av biologisk mångfald och funktionella ekosystem 
innebär att det är otillräckligt att bara inrikta naturvården på skyddet av små 
områden. Planering, skydd och skötsel bör istället utgå från en helhetssyn över 
hela landskap. (Naturvårdsverket rapport 5855) 
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Under 2012 fick Naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta en landskapsanalys 
och analysera relevanta styrmedel för att utveckla den gröna infrastrukturen. 
Grön infrastruktur innefattar de strukturer i landskapet som säkerställer 
ekosystemtjänster, arter, deras livsmiljöer och spridningsmöjligheter. Det 
resulterade i rapporten Grön infrastruktur som konstaterar att det både behövs 
verktyg och styrmedel för att bedriva en översiktlig planering och genomföra 
åtgärder för grön infrastruktur på nationell nivå och landskapsnivå. Enligt 
rapporten är det mycket viktigt att kommunerna med sitt planmonopol arbetar 
med landskapsanalyser, bland annat i samband med planläggning av mark och 
vatten. 

 

  



Ekologisk landskapsanalys - en pilotstudie - R 2013:8 

7 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Målsättning och tidplan 
Syfte 
Det övergripande syftet med det här projektet har varit att på landskapsnivå få 
ett underlag för prioriteringar och hänsynstagande i den fysiska planeringen 
samt i bevarandet av arter, naturtyper, ekologiska samband och processer.  

Mål 
Projektmålet var att ta fram en metod för ekologisk landskapsanalys som kan 
tillämpas på ett brett spektrum av arter och biotoper och som sedan kan vägas 
samman till en mer övergripande ekologisk landskapsanalys. Det långsiktiga 
målet är att kunna använda resultatet av analyserna till en ekologisk 
landskapsplan eller en naturvårdsstrategi för Göteborg. 

Förväntat resultat 
Inom projektet skulle två åtgärder genomföras: 

1. Ta fram en analysmetod för ekologisk landskapsanalys samt beskriva den 
utförligt i en rapport. 

2. Genomföra två ekologiska landskapsanalyser samt beskriva dem utförligt i 
en rapport. Analyserna ska beskrivas så väl att det går att genomföra fler 
analyser med ledning av rapporten. 

Analysmetoden ska användas för att ta fram kartor som visar potentiell 
förekomst av en art eller artgrupp. En sådan karta pekar ut områden som 
förväntas vara livsmiljöer för arten (habitat), men också hur möjligheterna ser 
ut för arten att sprida sig mellan habitaten.  

Tidplan  
Projektet pågick mellan 1 januari 2011 och 31 mars 2013.  
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Resultat 
Nedan beskrivs resultatet av projektet uppdelat per åtgärd.  

Åtgärd 1: utveckla metod för ekologisk 
landskapsanalys 
Litteraturstudie 
Projektet startade med en litteraturstudie av vad som har gjorts tidigare i och 
utanför Sverige, med avseende på ekologiska landskapsanalyser och liknande 
rumsliga analyser.  

Skoglig landskapsanalys 
Ett exempel på en analysmetod är den skogliga landskapsanalys som beskrivs i 
SLU:s rapport En landskapsansats för genomförande av miljömål om skog, 
vatten och biologisk mångfald (2008-12-23). Analysmetoden utgår från en 
paraplyart:  

1. Skapa en kartdatabas med olika skogsmiljöer. 

2. Välj ut de skogsmiljöer som är aktuella för arten. 

3. Identifiera de skogsbestånd som är tillräckligt stora för att säkerställa ett 
revir eller hemområde för arten. 

4. Identifiera de områden där rätt biotop av tillräcklig storlek finns 
tillräckligt nära varandra. 

De områden som faller ut som lämpliga för arten jämförs därefter med 
skogsbruksplaner över samma område, för att kunna prioritera bland 
produktions- och miljöintressen. En viktig fråga vid prioriteringen är vilka 
skogsbestånd som är viktigast att bevara eller återskapa för att ha ett fungerande 
nätverk av skogsmiljöer och som ger möjlighet att bevara en livskraftig 
population av arten.  

Sammanställning av olika landskapsanalyser 
Utifrån litteraturstudien gjorde projektgruppen en sammanfattning av det som 
bedömdes vara viktiga delar i olika analysmetoder: 

• Flera metoder utgår från en art eller artgrupp, samt resulterar i kartor över 
potentiella habitat, spridningsvägar och barriärer för arten. 

• Möjliga spridningsvägar tas fram genom att göra buffertar på 
spridningsavstånd kring de lämpliga livsmiljöerna. 

• Tröskelvärden och spridningsförmåga i olika miljöer tas från 
litteraturstudier eller genom uppskattningar av experter. 
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• Geografisk data klassas med avseende på hur väl det stämmer överens med 
artens krav på sin livsmiljö.  

• Vid klassningen används ofta artdata från inventeringar. 

• Klassningen varierar mellan olika metoder, till exempel används poäng, 
lämplighetsvärden och index. 

• Små områden med samma klass slås i vissa fall samman till större områden. 

• Inventeringar används för att testa analysresultatet. 

• Vissa metoder innefattar en historisk analys. 

• Vissa metoder innefattar framtagande av framtidsscenarion. 

Input till metodframtagning  
Utifrån det som framkom under litteraturstudien tog projektgruppen fasta på ett 
antal punkter. Den metod som tas fram ska i första hand användas för arter eller 
artgrupper, men önskvärt även för naturtyper. Genom att klassa geografisk data 
för sin lämplighet för en art, ska metoden resultera i kartor som visar potentiell 
förekomst. Det ska också gå att dra slutsatser kring kärnområden, 
spridningsvägar, barriärer, åtgärdsbehov och eventuellt också om 
metapopulationer. Resultat från tidigare inventeringar ska kunna användas för 
att kalibrera klassningen av geografisk data. Det bör gå att använda 
tröskelvärden och spridningsförmåga i analysen. För naturtyper finns det 
önskemål om att analysera kvalitet och pågående processer. Resultatet av en 
analys ska användas som komplement till inventeringar. 

Projektgruppen sammanställde också de parametrar som använts vid andra 
landskapsanalyser. Det som bedömdes viktigt att ta med i en analys var artens 
krav på sin livsmiljö, så som storlek, kvalitet, mängd och fördelning i 
landskapet samt dess spridningsförmåga i olika biotoper.  

Ovanstående användes som input till den analysmetod som beskrivs nedan. 

Metod för ekologisk landskapsanalys 

Sammanfattning  
Fakta om arten samlas in från artbeskrivningar i litteratur, rapporter från 
tidigare inventeringar, rapporterade observationer på Artportalen m.m. En 
artprofil med artens viktigaste krav upprättas och därefter värderas 
bakgrundskartans marktyper/biotoper utifrån deras lämplighet för arten.  

Steg 1: Välja studieart 
En studieart väljs, alternativt en grupp av arter som har liknande krav på sin 
livsmiljö.  

Vid analys av en naturtyp, väljs en grupp av arter som har naturtypen som 
livsmiljö. Arterna kan ha liknande eller olika artprofiler. Har arterna olika 
artprofiler slår man ihop dem till en gemensam profil, där den lägsta 
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spridningsförmågan, det högsta tröskelvärdet, den mest känsliga för barriärer 
osv används.  

Steg 2: Upprätta en artprofil 
En artprofil upprättas över artens krav, se tabell 1. Det är viktigt att 
kvalitetssäkra den fakta som används genom att kritiskt granska källor. Om 
fakta saknas är det av stor vikt att notera vad som är uppskattningar och 
bedömningar. 

Typ Definition Källa 

Biotop  Vilken/vilka biotoper arten lever i under året/livscykeln, samt 
artens specifika krav på sin livsmiljö.  

  

Tröskelvärde  Minsta areal på ett område för att arten ska kunna nyttja det 
som livsmiljö. Kan vara olika för olika biotoper och arter eller 
under olika delar av livscykeln. 

Värdekärna  Minsta areal på ett område för att det ska kunna fungera 
som en värdekärna. Från värdekärnan sprids arten till 
kringliggande områden. 

Spridnings- 
förmåga  

Artens spridningsmönster och spridningsförmåga i olika 
miljöer. Hur långt kan det vara mellan två lämpliga 
livsmiljöer utan att avståndet blir en barriär? 

Barriärer  Vilka miljöer (naturliga och människoskapade) är barriärer 
för arten? Är de absoluta barriärer, hindrande, skadliga osv? 

Känslighet för  
störningar 

Är arten känslig för olika störningar i sin livsmiljö, t ex trafik, 
mänsklig närvaro, flyg, predatorer? 

Åtgärder Vilka åtgärder är positiva för arten?  
Tabell 1. Artprofilen definierar artens egenskaper och dess krav på sin livsmiljö. 

Steg 3: Komplettera artprofilen 
Vid behov kompletteras artfakta genom fältinventering, expertintervjuer osv. 

Steg 4: Välja bakgrundskarta 
En GIS-bakgrundskarta väljs. Helst ska kartan täcka hela kommunen och vara 
någorlunda detaljerad. Om kartan täcker områden utanför kommungränsen, ta 
med dem i analysen.  

Som bakgrundkarta har vi har använt Lantmäteriets GSD-marktäckedata. Den 
delar in landskapet i ett 60-tal olika marktäckeklasser. Kartan ger information 
om markanvändning, markslag och vegetation. Den är förhållandevis grovt 
indelad men heltäckande för kommunen. Minsta karteringsenhet är 1-5 hektar, i 
några fall 2,5 hektar, beroende på klass. Klasserna är fördelade på de fem 
kategorierna anlagda ytor, jordbruksmarker, skog och halvnaturliga marker, 
öppna våtmarker samt vatten. Marktäckedata är framtagen genom tolkning och 
klassning av satellitdata.  
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Marktäckedata har under projektets gång visat sig ha stora brister och 
felaktigheter, som kan ge en falsk noggrannhet. Bland annat är vissa 
naturområden klassade som "Urbana grönområden", vilka kan innehålla allt 
från ädellövskogar, parkmiljöer och perifera barrskogar. Vissa områden är 
också omotiverat stora och heterogena. Sådana brister kan ge stora fel för vissa 
arter, medan de blir mindre för andra. För att använda kartan fortsättningsvis 
behöver vissa större felaktigheter rättas till. 

Steg 5: Värdera bakgrundskartan 
Värdera innehållet i bakgrundskartan utifrån fakta i artprofilen. Om 
marktäckekartan används ges varje marktäckeklass ett värde mellan -2 och 5 
beroende på hur lämplig miljön bedöms vara för arten, se tabell 2.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabell 2. Bakgrundskartan värderas utifrån hur lämplig miljön är för arten. 

Om exempelvis inga optimala livsmiljöer finns i bakgrundskartans 
biotoper/marktyper, används inga 5:or. På samma sätt används inga -1:or eller -
2:or om kartan inte innehåller några sådana biotoper (eller om det inte bedöms 
finnas några miljöer som är skadliga eller barriärer för arten). 

I det här skedet tas inte hänsyn till storlek, spridningsavstånd, marktäckeytornas 
förhållande till varandra osv. Här görs endast en värdering av hur bra eller dålig 
respektive marktäckeklass bedöms vara som livsmiljö för arten. Det kan dock 
bli aktuellt att diskutera storlek redan i detta skede, till exempel om vissa 
marktäckeklasser som rör vatten, till exempel små dammar, kan dömas ut på 
grund av att de är för små att hysa arten. När det gäller landmiljöer värderar 
man dock inte ned objekt i det här skedet för att de är små, eftersom flera små 
objekt som ligger nära varandra kan bilda ett tillräckligt stort habitat. 

I detta skede krävs ett antal fältbesök i respektive marktäckeklass för att utreda 
geografiska skillnader inom kommunen, samt för att se variationen inom 
respektive typ och därefter höja eller sänka värdering. 

Ett alternativt sätt att värdera bakgrundskartan är att värdera varje 
marktäckeklass utifrån dess lämplighet för de fem parametrarna reproduktion, 
födosök, spridning, sommarviste och övervintring. I nästa steg används sedan 

Värde Beskrivning 

-2 Mycket skadlig miljö eller kraftig barriär 

-1 Skadlig miljö eller barriär 

0 Olämplig livsmiljö 

1 I enstaka fall lämplig livsmiljö 

2 Kanske lämplig livsmiljö 

3 Sannolikt lämplig livsmiljö 

4 Med stor sannolikhet lämplig livsmiljö 

5 Lämplig livsmiljö  
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det högsta värdet för respektive marktäckeklass. Indelning i olika parametrar 
ger fördelen att kartor över exempelvis födosöksområden eller 
övervintringsområden kan tas fram. Alla parametrar är dock inte användbara för 
alla arter.  

Steg 6: Skapa tematisk karta 
När bakgrundskartans olika marktäckeklasser har värderats utifrån artens krav 
skapas en tematisk karta i GIS, se figur 1. Kartan visar potentiell förekomst, det 
vill säga vilka områden som bedöms vara lämpliga respektive olämpliga för 
arten.  

 
Figur 1. En tematisk karta skapas utifrån den värderade bakgrundskartan.  

Steg 7: Ta med gynnande och missgynnande objekt 
Många gånger kan vald bakgrundskarta vara för grov för att peka ut lämpliga 
livsmiljöer för en art (värde 4-5). Kanske kan man endast få fram värde 1-3. 
Genom att tillföra ytterligare kartlager som kompletterar informationen i 
bakgrundskartan kan den göras mer detaljerad. Dessa kartdata kallar vi 
gynnande respektive missgynnande objekt och de kan bestå av punkter, linjer 
eller små ytor. Förekomsten av de gynnande respektive missgynnande objekten 
höjer respektive sänker värderingen av den marktäckeklass/biotop som objektet 
ligger inom eller påverkar.  

I figur 2 nedan läggs ett kartlager med gynnande objekt (svarta punkter) på den 
värderade bakgrundskartan. Ytan som innehåller de gynnande objekten värderas 
upp från 4 till 5.  

           
Figur 2. Gynnande objekt (svarta punkter) höjer upp områdets värde, vilket innebär att områdets 
bedömda lämplighet som livsmiljö ökar. 



Ekologisk landskapsanalys - en pilotstudie - R 2013:8 

13 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Kartlager med gynnande och missgynnande objekt värderas på samma sätt som 
bakgrundskartan (-2 till 5). Sedan läggs värdena i kartlagren med gynnande och 
missgynnande objekt ihop med bakgrundskartan. Högsta värde är fortfarande 5 
och lägsta värde är fortfarande -2. Om en marktäckeklass i bakgrundskartan 
redan getts värde 5, kan den alltså inte få högre värde (en marktyp som redan 
bedömts vara en lämplig miljö blir inte mer lämplig för att den innehåller 
gynnande objekt).  

Ibland är områden i bakgrundskartan mycket stora och heterogena, vilket 
innebär att det blir en stor överskattning att låta det gynnande/missgynnande 
objektet påverka hela området. Då bör endast det närmaste området runt 
objektet påverkas. Hur stort område som ska påverkas bör vara olika beroende 
på art och objekt. 

Större ytor bör inte ses som gynnande objekt utan bör istället ses som en 
kompletterande bakgrundskarta, som i det aktuella fallet ersätter ytan i den 
ursprungliga bakgrundskartan.  

Exempel på gynnande objekt 
Gynnande objekt kan vara faktorer som är en förutsättning för att en art ska 
finnas, till exempel grova ekar som bedöms vara en förutsättning för vissa 
eklevande arter. Förekomsten av grova ekar kan då höja upp värderingen av 
exempelvis lövskogsmiljöer som vid första värderingen inte fått högre värde än 
2 eller 3. Som gynnande objekt kan också räknas stenrösen och stenmurar, vars 
förekomst i ett område bedöms öka sannolikheten för att det ska vara en bra 
hasselsnoksmiljö. 

Exempel på missgynnande objekt   
Missgynnande objekt bedöms minska sannolikheten för att ett i övrigt lämpligt 
område är en lämplig livsmiljö för arten. Det kan exempelvis vara förekomsten 
av vindkraftverk som bedöms påverka fladdermössens potentiella livsmiljö 
negativt. 

Steg 8: Lägga på övrig geografisk information 
Här läggs större vägar, hav, sjöar, vattendrag, kommungräns samt andra viktiga 
referenspunkter in för att skapa en mer lättläst karta.  

Steg 9: Rimlighetsbedömning  
När analysen och resultatkartan är klar är det lämpligt att kvalitetssäkra 
resultatet och därefter göra eventuella justeringar. Det kan göras på flera olika 
sätt: 

• Jämför med observationer i Artportalen 

• Jämför med tidigare inventeringsresultat.  

• Ta hjälp av expertis för att bedöma rimligheten i resultatet.  

• Jämför resultatkartan med en manuell tolkning av kartor och flygbilder. 
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• Kontrollera kvaliteten i fält på utpekade livsmiljöer.  

• Inventera. 

Steg 10: Analys av resultatkartan 
Efter steg 9 ger resultatkartan förhoppningsvis en god bild av artens potentiella 
förekomstområden. Utifrån kartan kan manuella eller automatiska analyser 
göras.  

Manuell analys 
Genom att studera kartan kan till exempel följande frågor diskuteras:  

• Vilka områden är tillräckligt stora för arten? 

• Mellan vilka områden finns det spridningsmöjligheter? (utifrån artens 
spridningsavstånd) 

• Mellan vilka områden finns det mindre spridningsmöjligheter (eller 
barriärer)? 

• Vilka områden är för små och avgränsade för att kunna ha utbyte med andra 
områden?  

Analys i MapInfo 
Storlek och avstånd (se frågorna ovan) kan vägas in i MapInfokartan. Om till 
exempel bedömda lämpliga livsmiljöer är mindre än den minsta areal som arten 
kräver, kan dessa områden värderas ned (eller släckas?). Dock bör man 
diskutera eventuella möjligheter till metapopulationer.  

Om arten inte kan sprida sig längre än ett visst avstånd mellan lämpliga 
livsmiljöer (även om det är optimala spridningsområden), så värderas de 
ned/släcks. Alla områden som då ligger längre än det maximala 
spridningsavståndet från ett annat lämpligt objekt värderas ned/släcks. Det 
gäller också om avståndet mellan två områden är lämpligt spridningsavstånd, 
men där det finns en barriär/skadlig miljö mellan dem.  
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Åtgärd 2: ekologiska landskapsanalyser 
Nedan presenteras resultatet av de analyser som gjorts för hasselsnok, 
ekskogslevande arter samt barrskogsfåglar.  

Ekologisk landskapsanalys hasselsnok 

Steg 1. Välja studieart 
Projektgruppen enades om att använda hasselsnok, Coronella austriaca, som 
studieobjekt. Arten är strikt skyddad enligt Artskyddsförordningen (samt EU:s 
art- och habitatdirektiv) samt har dykt upp i ett flertal detaljplaneärenden i 
Göteborg de senaste åren. 

Steg 2. Upprätta artprofil 
En artprofil upprättades för hasselsnoken, se tabell 3. 

 

Typ Definition Källa 

Biotop  Varierat landskap med soliga platser där den kan få skydd 
och tillgång till bytesdjur.  Uppskattar mycket randzon på 
liten yta samt möjlighet till korta avstånd mellan 
temperaturzoner (norr-söder, bakom-framför). 
Stenblock, tät markvegetation, stenigt, stenmurar. Tål 
mycket torra miljöer, har inget behov av vatten i närheten. 
Övervintrar i hålor i jorden, bergsprickor, rösen och 
liknande, oftast ensam. 
 Lever framförallt på kräldjur, ungarna endast på skogsödla. 
Vuxna äter också mindre däggdjur typ sorkar och möss. 

 Fog m.fl. 1997. 
Nordens padder 
og krypdyr. 
G.E.C. Gad, 
Köpenhamn 
 
Andrén och 
Nilson 1991. 
Reviderad 
Höggren 2011.  
Artfaktablad 
hasselsnok, 
Artdatabanken, 
SLU  
 

Tröskelvärde  En hasselsnoks hemområde är 2-3 ha. En population 
behöver upp till 500 ha för att vara livskraftig (mindre 
arealbehov ca 50-100 ha finns också nämnda). Densiteten 
är cirka en individ per ha, att jämföra med huggorm där 
gles densitet är 1/ha och normal till hög 3-11/ha. 

Värdekärna  Område på minst 50 ha med en mosaik av öppna soliga 
platser och skyddsmiljöer samt tillgång på minst en god 
övervintringsmiljö. 

Spridnings- 
förmåga  

God i miljöer som har tillgång på skydd. Kan röra sig upp till 
någon km mellan reproduktionsområde och övervintring. 

Barriärer  Känslig för barriärer i form av vägar. Väjer för vägen och 
om inte blir den lätt överkörd. Undviker alla typer av ytor 
där den saknar möjlighet att röra sig i skydd av vegetation 
eller liknande. 

Känslighet för  
störningar 

Råkar lätt illa ut i närhet av bostäder p g a katter och att 
den blir ihjälslagen. I glesa bostadsområden med gott om 
gömställen, i lagom oskötta koloniområden o. dyl. kan den 
klara sig och rentav kanske trivas. Påträffas inte sällan i 
eller i anslutning till byggnader.  
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Åtgärder Positivt för arten är skapande av öppna soliga platser samt 
skydds- och övervintringsmiljöer, stenrösen, veddepåer 
m.m. Gärna i mosaikmiljöer med långa kantzoner och korta 
avstånd mellan. 

Tabell 3. Artprofil för hasselsnok. 

Steg 3. Komplettera artprofilen 
En kompletterande inventering av hasselsnok beställdes och utfördes delvis 
inom projektet (se miljöförvaltningens rapport 2012:6). Inventeringsresultatet 
arbetades in i hasselsnoksanalysens senare del (läs mer under steg 9 nedan).  

Steg 4. Välja bakgrundskarta 
Som bakgrundskarta valde vi Lantmäteriets marktäckekarta, vilken delar in 
landskapet utifrån olika marktäcken, t ex barrskog, barrskog på berg-i-dagen, 
myr, urban park osv.  

Steg 5. Värdera bakgrundskartan 
Marktäckekartans olika klasser värderades utifrån hasselsnokens artprofil. 
Värderingen gjordes i skala 0 till 5, där 0 är olämplig livsmiljö och 5 är lämplig 
livsmiljö (skadliga miljöer och barriärer värderades alltså inte). I samband med 
värderingen gjordes flera fältbesök. I tabell 4 ses ett exempel på hur några av 
marktäckeklasserna värderades.  

Marktäckeklass reproduktion födosök spridning sommarviste övervintring 
högsta 
värde 

Barrskog ej på 
 lavmark > 15 meter 1 1 3 1 1 3 

Barrskog ej på 
 lavmark 5-15 meter 1 1 3 1 1 3 

Barrskog på  
berg-i-dagen 3 3 4 3 1 4 
Tabell 4. Exempel på hur några av marktäckekartans klasser värderades utifrån hasselsnokens 
artprofil.  

Steg 6. Skapa tematisk karta 
Därefter framställdes en GIS-karta, där marktäckekartans värderade klasser 
visades i en färgskala utifrån bedömd lämplighet (figur 3 nedan). Resultatkartan 
visar nu potentiell förekomst av hasselsnok i Göteborgs kommun enligt en 
första värdering. Den bygger på värdering av hur bra en marktäckeklass är för 
hasselsnoken, utifrån fakta om hasselsnoken. 

Steg 7: Ta med gynnande och missgynnande objekt 
Inga gynnande eller missgynnande objekt lades till för hasselsnoken. Det 
bedömdes att lämpliga sådana kunde vara stenrösen och vedupplag, men det 
saknades kartskikt över sådana objekt. 
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Steg 8: Lägg på övrig geografisk information 
Kommungräns och ortofoto lades till för orienterbarheten i kartan, figur 3.  

 
Figur 3. Karta över potentiell förekomst av hasselsnok enligt första värdering. Röda områden 
bedöms vara lämpliga livsmiljöer. Analys har inte skett på ytor utanför kommungränsen. 

Steg 9: Rimlighetsbedömning  
Efter den första värderingen av marktäckekartan gjordes en jämförelse med 
observationer i Artportalen och inventeringsdata. Därefter justerades värdet för 
några marktäckeklasser. 
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Jämförelse med observationer i Artportalen 
Från Artportalen togs observationer av hasselsnok i Göteborgs kommun för 
åren 2005 till 2012. Observationerna (70 stycken) jämfördes med 
marktäckekartan, för att se i vilka marktäckeklasser som flest observationer 
gjorts. De tre marktäckeklasser där flest hasselsnokar rapporterats var Barrskog 
på berg-i-dagen, Lövskog, ej på myr eller berg-i-dagen och Betesmarker. 

Jämförelse med inventeringsresultat 
Hasselsnoksinventeringen från 2011 jämfördes också med marktäckekartan, se 
figur 4. De miljöer som pekades ut som lämpliga hasselsnoksbiotoper inföll 
flest gånger på marktäckeklasserna Barrskog på berg-i-dagen, Lövskog, ej på 
myr eller berg-i-dagen samt Berg i dagen och blockmark. De tre 
observationerna gjordes på Berg i dagen och blockmark samt Skidpist. 

 
Figur 4. Karta över potentiell förekomst av hasselsnok enligt första värdering. I kartan visas 
också observationer av hasselsnok mellan 2005 och 2012 från Artportalen, samt 19 lämpliga 
hasselsnoksbiotoper. Analys har inte skett på ytor utanför kommungränsen. 
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Slutsatser av ovanstående 
Gemensamt för jämförelsen med inventeringen och observationerna från 
Artportalen är att Barrskog på berg-i-dagen samt Lövskog, ej på myr eller berg-
i-dagen faller ut som troliga hasselsnoksbiotoper. Vid första värderingen av 
marktäckekartan värderades Barrskog på berg-i-dagen som 4, och Lövskog, ej 
på myr eller berg-i-dagen som 3. Dessa miljöer verkar enligt jämförelsen ovan 
kunna ses som bra hasselsnoksmiljöer som bör värderas högt. I figur 5 nedan 
värderas Barrskog på berg-i-dagen upp från 4 till 5, och Lövskog, ej på myr 
eller berg-i-dagen från 3 till 4.  

 
Figur 5. Karta över potentiell förekomst av hasselsnok enligt andra värdering. I kartan visas 
också observationer av hasselsnok mellan 2005 och 2012 från Artportalen, samt 19 lämpliga 
hasselsnoksbiotoper. Analys har inte skett på ytor utanför kommungränsen. 
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I figur 5 ses en klar tendens av lämpliga hasselsnoksmiljöer vid kusten och 
skärgården. Det beror på att Berg-i-dagen och blockmark värderats som 5 samt 
att ingen hänsyn tagits till vatten som barriär. Många hasselsnoksfynd är 
kustnära, men nästan inga har rapporterats med absolut närhet till havet. Det 
finns inte heller rapporter av hasselsnok från skärgårdsöarna. Kartan från den 
första och andra värderingen kan därför ge en sned bild av lämpliga biotoper, 
med kraftig övervikt av lämpliga områden i det yttersta kustområdet och på 
öarna. Eftersom hasselsnoken sannolikt inte finns på öarna (muntlig referens 
Göran Nilson, Göteborgs naturhistoriska museum, samt inga observationer i 
Artportalen), bör de antagligen värderas lågt. Övriga kustnära områden (Berg-i-
dagen och blockmark) bör eventuellt värderas ned till 4. Se figur 6 där Berg-i-
dagen och blockmark värderats ned till 4 och öarna till 1.  

 
Figur 6. Karta där Berg-i-dagen och blockmark har värderats som 4 (med stor sannolikhet 
lämplig livsmiljö) och öarna till 1 (i enstaka fall lämplig livsmiljö). Analys har inte skett på ytor 
utanför kommungränsen.  
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Steg 10: Analys av resultat 
Kartan i figur 6 visar nu potentiell förekomst av hasselsnok i Göteborgs 
kommun. Den bygger på en värdering av hur bra en marktäckeklass är för 
hasselsnoken, utifrån fakta om arten. Därefter har värderingen justerats efter 
jämförelse med observationsdata från Artportalen samt inventeringsdata.  

Utifrån kartan över hasselsnokens potentiella livsmiljöer kan olika analyser 
göras. I figur 7 visas områden som värderats som lämpliga eller med stor 
sannolikhet lämpliga livsmiljöer (5 respektive 4). Även större vägar som 
bedömts vara någon form av barriär för hasselsnoken visas. Genom att studera 
hur potentiella livsmiljöer förhåller sig till barriärer kan man diskutera 
spridningsmöjligheter mellan områden samt långsiktigt funktionella livsmiljöer. 

 
Figur 7. Kartan visar barriärer i form av vägar samt områden som bedömts vara lämpliga för 
hasselsnok. Röda områden har bedömts vara lämpliga livsmiljöer och orangefärgade med stor 
sannolikhet lämpliga livsmiljöer. Analys har inte skett på ytor utanför kommungränsen. 
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På kartan lades också barriärer för grod- och kräldjur som tagits fram i samband 
med utredning om spridningsområden och barriärer för olika djurgrupper. I 
figur 8 visas lämpliga och med stor sannolikhet lämpliga livsmiljöer för 
hasselsnok, samt skadliga miljöer och barriärer för grod- och kräldjur. 

 
Figur 8. Karta över barriärer för hasselsnok i förhållande till de områden som bedömts vara 
lämpliga livsmiljöer för hasselsnoken. Röda områden bedöms vara lämpliga livsmiljöer och 
orangefärgade med stor sannolikhet lämpliga livsmiljöer. Barriärer visas som grå ytor (mörkgrå= 
skadlig miljö för många arter och ljusgrå= barriär för många arter). Barriärerna kommer från 
utredning om barriärer och spridningsområden för grod- och kräldjur. Analys har inte skett på 
ytor utanför kommungränsen. 
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Ekologisk landskapsanalys ekskogslevande arter 
Resultatet från uppdraget beskrivs kortfattat nedan. Hela rapporten finns som 
bilaga. 

Sammanfattning 
Pro Natura fick i uppdrag att utföra en ekologisk landskapsanalys över 
(värdefulla) ekskogar i Göteborgs kommun. Uppdraget innebar dels att utföra 
en analys enligt den metod som Göteborgs Stad tagit fram, dels att 
vidareutveckla metoden samt att redovisa arbetssätt och resultat. I uppdraget 
ingick även att visa spridningsvägar samt att diskutera frågor kring 
analysmetoden. 

Artprofiler togs fram för sex arter kopplade till ekskog (oxtungsvamp, mindre 
larvmördare, västlig rostticka, eksplintborre, skogsduva och fällmossa). De 
olika arternas krav slogs samman för att producera en karta utifrån de av arterna 
med högst krav på livsmiljö och spridning.  

Resultat 
Eftersom marktäckekartan inte pekar ut ekmiljöer togs en karta över befintliga 
ekmiljöer fram utifrån ädellövinventering och inventering av skyddsvärda träd. 
En kernel density-analys kördes av ekmiljökartan, se figur 9 till vänster nedan. 
(Kernel density är ett verktyg i ArcGIS.) Rödare tonare representerar större 
täthet, d v s större areal ekmiljö per kvadratkilometer (10-20 procent av 
arealen). I figur 9 till höger symboliserar pilarna potentiella spridningsområden 
för eklevande arter. 

  
Figur 9. Kernel density-analys på ekmiljöer. I bilden till höger visar pilarna potentiella 
spridningsområden för eklevande arter. 
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Diskussion angående metod 
Nedan presenteras en sammanfattning av den diskussion som finns i konsultens 
rapport.  

GIS-underlag 
Marktäckekartan uppvisar vissa brister: 

• Förekomst av ek ingår inte i beskrivningen av marktäcken (det närmaste 
som redovisas är lövskog och blandskog).  

• Information om kvaliteter, t ex ålder, åldersstruktur, död ved m.m. saknas.   

• Vissa marktäcketyper är grovt klassificerade, t ex urbana grönområden. 

• Vissa ytor är mycket stora och heterogena. 

Ädellövinventeringen redovisar inte hur mycket av ett ädellövobjekt som är 
ekskog, samt vilka kvaliteter som finns (t ex förekomst av gamla träd, mängd 
död ved, åldersstruktur m.m.).  

Riksskogstaxeringens kartlager över Nearest neighbour (kNN) undersöktes som 
ett sätt att få fram ålder på ekbestånd. Det visade sig inte fungera i Göteborg 
eftersom det bara går att använda om man vill hitta områden som är större än 
100 hektar.  

Nyckelbiotopinventeringen skulle kunna användas tillsammans med 
ädellövinventering och skyddsvärdaträd-skikt för att få fram kvaliteter, men det 
kräver en hel del manuellt arbete.  

I andra ekologiska analyser har aktuell artinformation använts som underlag, 
men för många eklevande arter med speciella krav på sitt habitat saknas sådant 
dataunderlag. 

Artunderlag 
Det upptäcktes svårigheter i att använda enskilda arter knutna till 
ekskogsmiljöer och att sedan slå ihop detta till en prognos för habitaten, 
eftersom arterna har helt skilda krav på sina habitat (t ex vad gäller storlek, 
ålder, fuktighet, hålighet osv). Ett alternativ hade varit att ta fram befintliga 
ekmiljöer och sedan analysera dem i ett landskapsperspektiv, utifrån 
tröskelvärde för andel ekmiljöer i landskapsavsnittet.  

Generellt är det svårt att hitta lämpliga arter att använda i en ekskogsanalys som 
kan fungera som paraplyart, liknande läderbagge i östra Sverige. När det gäller 
ekskog visade det sig att metoden med artprofil för eklevande arter var 
olämplig. Därmed är det mer lämpligt att arbeta med ekmiljöer som habitat och 
försöka få fram ett mer omfattande underlag med kvaliteter.  

Spridningsvägar  
För enskilda arter går det att använda marktäckeskartan för att se 
spridningsvägar. Genom att värdera marktäcketyper med avseende på 
spridningsmöjlighet ses tydliga barriärer samt spridningsområden i landskapet. 
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Spridningsavstånd är svårare att redovisa, men det går att mäta faktiska avstånd 
mellan kärnområden för att testa/redovisa möjligheten för spridning för en 
lättspridd respektive svårspridd art. När det gäller skillnader i 
spridningsförmåga är det främst värdena för matrixet mellan värdekärnorna som 
påverkas.  

Sökradien i IDW och Kernel density är inte detsamma som spridningsavstånd, 
utan snarare ett mått på hur mycket habitat som finns inom sökradien (d v s 
täthet).  

Gynnande respektive missgynnande objekt  
För många skogslevande arter är objekt av typen dammar, vägar eller stenmurar 
varken hindrande eller underlättande för spridning. Lämpligheten för spridning 
i polygonerna är av betydligt större betydelse. För att förbättra analysunderlaget 
borde stora polygoner i marktäckekartans lövskog delas upp (manuellt) efter 
förekomst av äldre ekar eller ekskog. 

GIS-analyser 
IDW används i första hand för att beräkna värden för ytor med okända värden, 
som ligger mellan punkter med kända mätdata. Att använda IDW för ekologisk 
landskapsanalys där vi har kända värden för alla ytor tillför ingen ny kunskap. 

Kernel density beräknar täthetsvärden för kärnor mellan punkter med kända 
data. Kernel density ger en indikation på effekter av fragmentering och en 
tydligare bild av var lämpliga spridningsstråk finns. Verktyget kan användas 
som ett pedagogiskt verktyg för att tydligare visa var potentiellt lämpliga stråk 
för framtida spridning finns. Den kan även användas för att presentera hur 
landskapet ser ut när det gäller täthet av exempelvis ekmiljöer. Eftersom 
tätheten av punkterna representerar arealen ekmiljöer kan man få fram en bild 
som visar tröskelvärden, t ex där andelen ekmiljöer överstiger 10 procent i 
landskapet. Man kan även köra scenarion genom att lägga till eller ta bort 
ekmiljöer och se vilken påverkan det har på tätheten av ekmiljöer och på 
eventuella spridningskorridorer.  
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Ekologisk landskapsanalys barrskogslevande arter 
Resultatet från uppdraget redovisas kortfattat nedan. Hela rapporten finns som 
bilaga. 

Sammanfattning 
Naturcentrum AB fick i uppdrag att utföra en ekologisk landskapsanalys över 
(värdefulla) barrskogar i Göteborgs kommun. Uppdraget innebar dels att utföra 
en analys enligt den metod som Göteborgs Stad tagit fram, dels 
vidareutveckling samt att redovisa arbetssätt och resultat. I uppdraget ingick 
även att visa spridningsvägar samt att diskutera frågor kring analysmetoden. 

Artprofiler togs fram för sex arter kopplade till barrskog (tjäder, tofsmes, 
talltita, svartmes, kungsfågel och spillkråka). För var och en av arterna 
producerades en karta över potentiell förekomst. 

Resultat 
I figur 10 nedan till vänster visas prognoskartan för tjäder samt 
tjäderobservationer från Artportalen. Till höger ses en karta utifrån vilka 
förutsättningarna för tjäder diskuteras. Områden inom brunstreckade linjer 
hyser sannolikt tjäderpopulationer. De bruna strecken symboliserar att det finns 
någon form av barriär som tjädrar sannolikt undviker. Pilar symboliserar 
teoretiska platser för in- och utvandring till förekomstområdena. 

  
Figur 10. I kartan till vänster visas lämpliga livsmiljöer för tjäder, till höger barriärer och 
spridningsmöjligheter. Analysen har tagit hänsyn till områden utanför kommunen. 

Slutsatser angående metod 
Nedan presenteras en sammanfattning av de slutsatser som finns i konsultens 
rapport.  
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En karta per art 
Enligt Göteborgs Stads metod kan man utföra en analys för en grupp av arter 
med liknande artprofil, istället för en analys per art. Konsulten valde dock att 
göra en analys per art, med motiveringen att arternas krav skiljer sig åt och att 
det var intressant att se om det gav uttryck på kartorna (vilket det gjorde).  

Artobservationer  
Konsulten anser att metoden bör justeras så att man tar hänsyn till tillgängliga 
data om enskilda arters förekomst och utbredning, från metodiska inventeringar 
samt slumpvisa och spontana observationer. Om sådan data finns är den 
värdefull för att kalibrera bedömningar avseende biotopers lämplighet för en 
art. 

Gynnande och missgynnande objekt 
• Begrepp som gynnande och missgynnande objekt bör definieras utifrån 

vedertagna ekologiska principer.  

• Istället för att arbeta med olika värderingsskalor som sedan summeras bör 
man arbeta med en värderingsskala för all tillgänglig biotopdata. 

• Om biotopdata finns från flera olika underlag kan det vara olämpligt att 
summera dem enligt ovan, eftersom det förutsätter att det finns ett samband 
mellan olika data så att de förstärker varandra. I många fall bör istället 
aktuella och mer relevanta data släcka ut mindre relevanta data. 

• De siffror som används för att vikta lämplighet är inga riktiga värden, de är 
mer en typ av poäng. De bör därför inte användas för summeringar eller 
matematiska algoritmer som ska leda fram till ekologiska slutsatser.  

Metoden generellt 
• Metoden kan användas som ett av flera verktyg för att bedöma sannolikhet 

för att en viss art förekommer i landskapet. 

• Den är mindre lämplig att använda för att identifiera värdefulla barrskogar, 
om inte faktiska observationer av signalarter används. 

Marktäckekartan 
• Har stora begränsningar eftersom den redovisar få av de ekologiska 

variabler som är av betydelse för mer känsliga arter. 

• Det är inte möjligt att utifrån marktäckekartan poängsätta marktäcketypers 
lämplighet i sex olika klasser, eftersom den inte innehåller tillräckligt 
detaljerad data. 

• Kan ge falsk noggrannhet, eftersom den inte innehåller tillräckligt detaljerad 
data för att identifiera de bästa biotoperna.  
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Andra kartunderlag 
• Terrängkartan (GSD) hade sannolikt fungerat bättre än marktäckekartan i 

analysen av barrskogsfåglar. Den innehåller inte den besvärliga klassen 
urban park. Den är inte lika detaljerad som marktäckekartan och ger därför 
inte samma falska noggrannhet. 

• Terrängkartan bör kompletteras med kartunderlag från relevanta 
inventeringar.   

Spridningsförmåga 
Spridningsförmåga vägs in i metoden genom att artens förväntade spridning 
inom olika biotoper (marktäcken) klassificeras.  

Vid tolkning av resultatkartor bör vissa aspekter beaktas, så som: 

• totalareal av biotop samt biotopernas kvalitet 

• samverkan mellan olika populationer 

• områdens storlek, avstånd mellan områden samt spridningsbarriärer mellan 
dem 

Interpolation  
Interpolation är ingen lämplig metod för den här typen av analys, eftersom den 
innebär att man från befintliga data skapar nya punkter som är medelvärden av 
de ursprungliga. I vårt fall har vi redan en heltäckande kartbild så det behövs 
inte. 
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Spridningsområden och barriärer  
Sammanfattning 
Naturcentrum AB fick i uppdrag att sammanställa olika typer av spridningsstråk 
och barriärer, generellt och i Göteborgs kommun. Resultatet skulle presenteras 
utifrån olika djurgrupper, på karta och i tabell. Resultatet har använts som 
underlag i analysen för hasselsnok samt kommer att vara underlag i förestående 
ekologiska landskapsanalyser.  

Resultat 
I figur 11 visas en av de kartor som togs fram över barriärer och 
spridningsstråk. 

 
Figur 11. I kartan visas de generella barriärer och spridningsstråk som finns i Göteborg för 
landlevande arter utan flygförmåga. 
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Diskussion och slutsatser 
Nedan redovisas diskussion och slutsatser från pilotstudien som är viktiga att ta 
med i det fortsatta arbetet med ekologiska landskapsanalyser. 

Metoden 
Projektets mål var att ta fram en metod för att utföra ekologiska 
landskapsanalyser, i första hand för arter men också för naturtyper. Projektet 
har resulterat i en metod som verkar fungera bra för översiktliga artanalyser, 
med syfte att visa relativ sannolikhet för att en art förekommer i olika områden. 
Den bedöms dock vara sämre för att signalera höga naturvärden i en viss 
naturtyp. För att kunna peka ut höga naturvärden behöver man kunna visa 
kvaliteter inom marktäckeklasserna och för det behövs antagligen mer 
detaljerad data. För att använda metoden för att göra analyser för naturtyper får 
man utgå från en art eller grupp av arter vars livsmiljö är den aktuella 
naturtypen. Inom projektet har det testats för ekskog och barrskog, med 
slutsatsen att det krävs ytterligare utveckling för att använda metoden för 
naturtyper.  

Metoden har vissa begränsningar och felkällor, vilket innebär att resultatet bör 
kalibreras med bland annat kända fynduppgifter. 

Det kan vara lämpligt att dra ekologiska slutsatser om spridning och samverkan 
mellan olika metapopulationer vid tolkningen av resultatkartor, istället för att 
utföra dem som matematiska uträkningar i GIS-analysen. 

Marktäckekartans brister 
Marktäckekartan är en av få kartor som Göteborgs Stad har tillgång till som 
täcker hela Göteborgs kommun samt angränsande kommuners yta. Det finns 
dock flera brister som vi behöver ta ställning till i det fortsatta arbetet med 
artanalyser.  

Kartan är grov och saknar information om kvaliteter och strukturer. För flera av 
de arter som vi har testat metoden på saknas information om kvaliteter som 
arterna är beroende av, till exempel skogsytors åldersstrukturer och innehåll av 
död ved. En förutsättning för att påvisa potentiell förekomst av en art är att 
indelningen i olika marktäckeklasser är tillräckligt detaljerad för att matcha den 
aktuella artens krav på livsmiljö och spridning. Om en art är beroende av en 
naturtyp som inte går att peka ut i marktäckekartan (till exempel ekskog), går 
det inte att dra några djupare slutsatser om dess förekomst. Dock kan det gå att 
peka ut områden där arten teoretiskt kan förekomma, om man känner till vilken 
eller vilka marktäckeklasser som kan innehålla den rätta naturtypen. Ju mer lik 
artens livsmiljö är en marktäckeklass, desto mer detaljerad analys bör kunna 
göras.  

Andra tillgängliga data kan behöva användas ihop med marktäckekartan för att 
kunna dra mer detaljerade slutsatser. Om man vet att en art är helt beroende av 
x, och man har ett kartskikt som innehåller alla x i kommunen, kan man plocka 
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ut de marktäckeytor som innehåller x och värdera dessa efter övriga kvaliteter. 
Det ger dock en överskattning av potentiella livsmiljöer för arten, eftersom 
vissa marktäckeytor är stora och heterogena.  

Marktäckekartan är inte tillräckligt detaljerad för att visa mycket gynnsamma 
biotoper (klass 4 och 5 i värderingssystemet) för alla arter.  

De ytor som är mycket stora och heterogena bör delas upp i mindre ytor för att 
undvika över- och underskattningar.  

Det finns en marktäckeklass som heter urbant grönområde och som kan bestå 
av såväl lövskog som barrskog och blandskog. Dessa ytor behöver klassas om 
till rätt skogstyp. 

En stor nackdel med marktäckekartan är att det i dagsläget inte finns några 
planer på att uppdatera kartan. 

Kernel density 
Kernel density kan vara ett pedagogiskt verktyg för att visa potentiellt lämpliga 
spridningsområden. Det kan också användas för att presentera täthet av en 
naturtyp och därigenom visa tröskelvärden i landskapet. Det senare kan till 
exempel användas för att visa var i landskapet det finns mer än 20 procent av en 
viss naturtyp. Verktyget ger också möjligheter att köra olika scenarier. Till 
exempel kan man visa teoretiska effekter av en exploatering. Genom att först 
köra kernel density på en nulägesbild av exempelvis ekmiljöer, och sedan ta 
bort eller lägga till ytor av ekmiljö och köra analysen igen, kan man se hur 
hållbarheten för arter knutna till ekmiljöer förändras.  

IDW 
IDW (Inverse Distance Weighted) används ofta för att beräkna mätvärden för 
ytor med okända värden som ligger mellan punkter med kända mätdata. 
Slutsatsen från konsultuppdragen om ekskog respektive barrskog är att metoden 
anses mindre lämplig att använda i ekologiska analyser. 

Andra kartunderlag 
Terrängkartan kan vara lämplig att använda vid vissa artanalyser, om den 
kompletteras med andra inventeringsdata/kartunderlag. 

Identifiering av spridningsområden och barriärer 
Genom att värdera marktäckeklasser för möjligheten för spridning får man fram 
tydliga barriärer i landskapet samt områden där spridning skulle vara möjlig.  

Gynnande respektive missgynnande objekt 
Man kan låta objekt höja respektive sänka värderingen på en yta i 
marktäckekartan, men om det gäller en mycket stor och heterogen yta bör 
objektet endast påverka en del av den. 
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Sammanfattning 
Miljöförvaltningen och park- och naturförvaltningen i Göteborg arbetar i ett 
gemensamt projekt för att ta fram en metod för ekologisk landskapsanalys 
(ELA). Som en del av metodutvecklingen fick Pro Natura i uppdrag att ta fram 
en ekologisk landskapsanalys över värdefulla ekskogar i Göteborgs kommun. 
Uppdraget innebar dels att utföra en ekologisk landskapsanalys enligt Göteborg 
kommuns metod, dels att redovisa arbetssätt och resultat. 

Metoden innebar att artprofiler (som innehåller tröskelvärde, 
spridningsförmåga, värdekärna mm) togs fram för sex arter som anses kopplade 
till ekskog (oxtungsvamp, mindre larvmördare, västlig rostticka, eksplintborre, 
skogsduva och fällmossa). Därefter gjordes en klassning av marktäckestyp 
utefter lämplighet för de utvalda arterna, där 1 är olämpligt och 5 är optimalt. 
Marktäckestypskiktet omfattar hela kommunen och all mark är grovt typifierad 
till markslag, dock utan att ekförekomst är specificerat vilket är en brist i detta 
underlag. Därför gjordes en kvalitetsgranskning av marktäckestypskiktet genom 
att jämföra med delar av ädellövskogsskiktet (all ekskog) och skiktet med 
skyddsvärda träd (alla skyddsvärda ekar). För att få fram en bild för just ekmiljö 
slogs de olika arternas krav samman för att producera ett marktäckestypskikt för 
ekmiljöer. Klassificeringen gjordes utifrån de arter som har de högsta kraven på 
miljö och spridning. Områden som innhöll mer än fem ha ekskog eller mer än 
fem skyddsvärda ekar ansågs som mest lämpliga för de utvalda arterna. Två 
olika punktskikt togs sedan fram, en baserad på marktäckestypdata för ekmiljö 
(över hela kommunen) och en som representerade faktiska ekmiljöer (baserad 
på ekskog enligt ädellövskogsinventeringen och skyddsvärda ekar).  

Det fanns svårigheter med att använda enskilda arter som har helt skilda krav på 
habitaten för att få fram en prognos för ekmiljöer i Västsverige. Därför 
analyserades faktiska ekmiljöer också.  

IDW-analysen kördes på punktskiktet som täckte hela kommunen och gav 
ungefär samma bild som marktäckestypskiktet. Kernel density-analysen kördes 
både på punktksiktet som representerade marktäckestypskikt och på skiktet som 
representerade befintliga ekmiljöer. IDW används mest som verktyg när man i 
första hand vill beräkna mätvärden för ytor med okända värden mellan punkter 
med kända mätdata, exempelvis nederbörd, och anses därmed som mindre 
lämplig jämfört med kernel density-verktygen. Kernel density-analysen 
beräknar genomsnittliga täthetvärden för ”kärnor” i ytor mellan punkter med 
kända data och används vanligtvis i ekologiska analyser.  

Resultatet från IDW och kernel density-analysen med marktäckestypdata som 
underlag ger förmodligen en överskattad bild av verkligheten på grund av att 
vissa marktäckestyppolygoner var väldigt stora och för grovt klassificerade. 
Däremot fick man i denna analys fram tydliga arealer som utgör olämpliga 
områden (barriärer) i landskapet.  
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Kernel density-analysen baserad på ekmiljöer gav en bild som är mer sann, men 
behöver utvecklas för att kunna ta hänsyn till eventuella barriärer eller 
gynnande objekt emellan de kända områdena. Man får dock fram en bild som 
visar olika tröskelvärden för ekmiljöer som kan vara av betydelse i 
exploateringssammanhang. Det är möjligt att köra olika scenarion där man kan 
ta bort ekmiljöer eller lägga till dem och sedan köra analysen en gång till för att 
se hur hållbarheten för arter kopplade till ekmiljöer förändras.  

Ekmiljöskiktet som togs fram i detta uppdrag behöver ytterligare komplettering 
för att vara en säker spegling av verkligheten eftersom det finns brister i 
underlag såsom ålder på skogen, hur stor andel som är ekskog, död ved etc.   
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Summary 
The Parks, Open Spaces and Environment Department in Gothenburg are 
working together in a project to develop a method for undertaking ecological 
landscape analyses (ELA). As a part of this method development, Pro Natura 
was contracted to produce an ecological landscape analysis of oak woodland in 
the district of Gothenburg City. The contract included partly to undertake the 
analysis according to the method developed by the City Council of Gothenburg, 
and partly to describe the process and the results.  

The method involved producing species profiles (which took account of 
threshold values, dispersal ability, core areas etc.) for six species which are 
considered associated with oak woodland in this part of Sweden (Fistulina 
hepatica, Columba oenas, Scolytus intricatus, Calosoma inquisitor, Phellinus 
ferreus and Antitrichia curtipendula). A classification of the GIS land-use type 
layer was then carried out according to the suitability (where 1 is unsuitable and 
5 is optimal) for the selected species. This land-use type layer covers the entire 
district and all land-use has been coarsely classified, none of which included 
oak, which was a difficulty with this data.  

This data was quality controlled using other GIS layers from the deciduous 
woodland survey (oak woodland) and veteran tree (oaks) surveys. In order to 
obtain an overview for oak habitats, the different habitat requirements for the 
selected species were joined together to produce one land-use type layer 
classified specifically for oak habitats rather than species by species. The 
different land-use types were classified according to the species with the highest 
demands on their habitat and dispersal. Areas containing more than five ha of 
oak woodland or more than five veteran oaks were considered to be those most 
suitable for species associated with oak habitats. Two point layers were then 
created, one based on the land-use layer (over the whole district) and the other 
based only on the actual oak habitats (based on the oak woodland and veteran 
oak layers).  

There were some difficulties in using individual species which had very 
variable habitat requirements to produce a prognosis map for oak habitats in 
Gothenburg. The actual oak habitats were thus also analysed as a part of this 
project.  

The IDW analysis was carried out using the point layer covering the whole 
district and gives roughly the same picture as the land-use layer which has been 
classified. The kernel density analysis was carried out twice, firstly using the 
point layer covering the whole district and secondly using the point layer 
reflecting the existing oak habitats. IDW is most often used for calculating 
values in areas with unknown values between known values and where they 
have some connection such as rainfall and thus is considered to be less suitable 
than the kernel density analysis tool. The kernel density tool calculates the 
average density value for "kernels" or core areas in the areas between points 
with known values and is often used for ecological analyses.  
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The results from the IDW and kernel density analyses using the land-use layer 
are likely an overestimate of the real situation due to the fact that some of the 
land-use polygons were very large and too coarsely classified. On the other 
hand, these analyses gave a picture of the areas that act as barriers in the 
landscape.  

The kernel density analysis based on the actual oak habitats gives a more true 
picture, but needs to be further developed to take into consideration potential 
dispersal corridors and barriers. This analysis does however provide a picture 
reflecting the threshold values for oak habitats which can be of significant value 
in the case of exploitation and development. It is possible to run different 
scenarios, where oak habitat can be removed or added to, and then see the 
results in terms of the change in the sustainability of the habitat for the species 
associated with oak habitats.  

The oak habitats layer produced as part of this project, requires additional work 
to ensure that it properly reflects the real situation, due to the fact that there is 
information missing, such as the age of the oak woodlands, proportion of the 
woodlands that are in fact oak, amount of dead wood etc.  
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Bakgrund 
Miljöförvaltningen och park-och naturförvaltningen i Göteborg arbetar i ett 
gemensamt projekt för att ta fram en metod för ekologisk landskapsanalys 
(ELA). Metoden går ut på att bedöma lämpliga områden för utvalda djur och 
växter och i första hand fokusera på de arter som är lagmässigt skyddade. Syftet 
är att få fram var de olika arterna har sina kärnområden och vad som händer 
mellan kärnområdena med avseende på spridning och barriärer. Då kan man 
lättare beräkna vilka åtgärder man bör sätta in för att få en positiv utveckling av 
populationer av olika arter, men även planera för att minimera de negativa 
effekter en exploatering kan innebära. Analysen kan också ligga till grund för 
att prioritera viktiga områden för utveckling och skötsel. 

Som en del av metodutvecklingen fick Pro Natura i uppdrag att ta fram en 
ekologisk landskapsanalys över värdefulla ekskogar i Göteborgs kommun. 
Uppdraget innebar dels att utföra en ekologisk landskapsanalys enligt Göteborg 
kommuns metod, dels att redovisa arbetssätt och resultat. Produkten skulle vara 
en översiktlig karta som beskriver potentiell förekomst på landskapsnivå 
(kommunen), inte detaljer i mindre områden. Eftersom metoden är under 
utveckling så skulle uppdraget ske i samråd med kommunen.  
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Metoder 
I analysen ingick flera moment enligt uppdraget.  

Steg ett omfattade val av lämpliga arter som analysen skulle utgå ifrån. Arterna 
som valdes i första hand skulle har sin hemvist i ekskogar eller gamla ekar och 
lämpligen kunna hittas i Göteborgs kommun. Arterna skulle även ha krav på 
vissa kvaliteter i ekmiljöerna. Artprofilerna togs fram för de arter som valts och 
sedan beskrevs arternas krav på sin livsmiljö. Tröskelvärde (minsta storlek på 
ett område), värdekärna, spridningsförmåga, barriärer, känslighet för störningar 
och biotop (inklusive specifika strukturer i landskapet som arten behöver) 
beskrevs i artprofilen. Där kunskap saknades gjordes en kvalificerad 
bedömning.  

Steg två omfattade en värdering av marktäckestyp utifrån de krav arten har på 
sin livsmiljö på en skala 1-5, där 1 är olämplig livsmiljö för arten eller utgör 
barriär/missgynnande objekt och 5 är optimalt som livsmiljö eller för spridning. 
Övriga krav som arterna har på sin livsmiljö (såsom storlek, strukturer i 
landskapet mm) togs med genom kvalitetsgranskningen nedan.  
Märktäckestypskiktet omfattar hela kommunen och all mark är grovt typifierad 
till markslag. Klassning för varje marktäckestyp gjordes utefter den högsta 
klassning som angavs. Exempelvis om en marktäckestyp klassats som 2 som 
habitat och 3 för spridning, så fick den marktäckestyp klass 3. Eftersom ingen 
marktäckestyp innehöll information specifikt om ek, så kunde ingen 
marktäckestyp initialt klassas som optimal. En kvalitetsgranskning av 
marktäckestyp gjordes genom att använda GIS-skikten för skyddsvärda träd och 
ädellövskog. Detta innebar att alla ädellövobjekt som innehöll ekskog togs ut 
från ädellövskiktet samt alla skyddsvärda ekar från skiktet för skyddsvärda träd. 
För att kunna omvandla skyddsvärda ek-skiktet till ett områdesskikt för att 
kunna identifiera sammanhängande områden så gjordes en buffer-analys. Då 
producerades ett skikt genom att göra en 125 m (radie) sökning kring alla 
skyddsvärda ekar och där de överlappade sammanslogs de till ett område. 125 
m radie representerar ett spridningsavstånd av 250 m enligt Bergman, 2008, 
vilket anses vara rimligt för svårspridda arter kopplade till gamla ekar. De 
områdena som togs fram genom denna buffer-analysanses då som lämpliga för 
svårspridda arter. Sedan slogs buffer-ekskiktet samman med ekskogar för att få 
ett skikt som omfattar alla ekmiljöer i Göteborgs kommun. Varje polygon i det 
nya "ekmiljö"-skiktet fick attributer enligt antalet skyddsvärda ekar och areal 
ekskog. Ekmiljö-skiktet användes sedan som underlag för att göra en geografisk 
analys där alla marktäckestyper som innehöll ekmiljöer (med mer eller mindre 
än 5 ha eller mer eller mindre än 5 skyddsvärda ekar) identifierades. Sedan 
gjordes en omklassning manuellt av marktäckestyper baserad på befintliga 
ekkvaliteter för varje art.  

Arealen fem ha valdes för att den storleken anses som den minsta ytan för 
förökning för larvmördare samt eksplintborre. Vi har väldigt lite kunskap om 
just hur många skyddsvärda ekar det skulle behövas för att omfatta  en hållbar 
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population av exempelvis oxtungsvamp och vi valde att ta fem som ett 
kvalitetsmått.  

Steg tre omfattade produktion av ett marktäckestypskikt som slog samman de 
olika arternas krav för att producera ett marktäckestypskikt för ekmiljöer och 
detta är ett moment som inte har gjorts av kommunen tidigare. Klassificeringen 
gjordes utifrån de artera som har de högsta kraven på miljö och spridninge. 
Även här gjordes klassningen utifrån de ekkvaliteter som nämndes ovan. I 
klassningen togs även hänsyn till barriärer för spridning samt missgynnande 
objekt såsom sjöar.  

Metoden omfattade därmed en automatisk klassning enligt artprofilerna såsom 
lämplighet för arterna/artsammansättningar som sedan kompletterades med en 
halvmanuell klassning enligt kvaliteter som finns eller inte finns i 
marktäckestyper. Hela polygonen inom marktäcketyp uppgraderades om 
kvaliteter finns. Resultatet blir att vissa marktäckestyper får två olika 
klassningar (en klass där utvalda kvaliteter inte finns och en klass där kvaliteter 
finns).  

Ingen kalibrering av marktäckestypdata i fält gjordes eftersom det inte fanns 
någon marktäckestyp som motsvarade ekmiljöer. Vissa marktäckestyper 
kontrollerades slumpmässigt genom ortofoton, exempelvis hygge.  

Steg fyra omfattade analysen Inverse Density Weighting (IDW) som är en del 
av kommunens metod. Här användes ett punktskikt över hela kommunen där 
punkterna var 50 m ifrån varandra.  Alla punkterna värdesattes enligt 
marktäckestypklassningen. Det vill säga att alla punkter som faller inom 
gränsen av en marktäckestyppolygon som klassats som 5 fick också 5 som 
värde. Sedan kördes IDW-analys med värden kopplade till punkterna. 
Egenskaper i analysen angavs enligt kommunen och blev som följer; cellstorlek 
(storlek av celler i rasterskikt som produceras och är lika med upplösning) var 
lika med 40, exponent (kontrollerar signifikans av omkringliggande punkter; en 
högre exponent betyder att punkter längre bort har lägre påverkan, 
standardinställning är två) lika med två och sökradie 2000 m (dvs punkterna 
inom en viss distans som ingår i interpolationens kalkyl).   

Avvikelser från kommunens ELA metod 
Som en del av metodutvecklingen, testades även verktygen "Kernel Density 
Analysis" som är ett verktyg som ofta används i ekologiska analyser där man 
vill få en överblick av täthet av en viss faktor eller kvalitet i förhållande till 
landskapet omkring. Kernel density-analys kördes med samma punktskikt som 
användes med IDW dvs den som täckte hela kommunen. Ytterligare ett 
punktskikt producerades med ekmiljöskiktet som underlag och där alla 
polygoner omvandlas till punkter med 50 m emellan utan värde. Utanför 
polygonerna finns därmed inte några punkter. Kernel density-verktyget kördes 
också med ekmiljöpunktksiktet för att jämföra resultatet. 
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Resultat 
Fem arter som bedömdes vara knutna till ekskogar/ekmiljöer med höga 
kvaliteter valdes ut.  Lavar och mossor uteslöts eftersom de ansågs för känsliga 
för luftföroreningar. Termen ekskog breddades till ekmiljöer eftersom många 
arter kopplade till ek behöver gamla ekar som är mer vanligt i öppnare miljöer 
såsom hagmarker. De arterna som valdes var skogsduva (Columba oenas), 
eksplintborre (Scolytus intricatus), mindre larvmördare (Calosoma inquisitor), 
oxtungsvamp (Fistulina hepatica) och västlig rostticka (Phellinus ferreus). 
Artprofiler togs fram för alla fem arter. 

Artprofilerna 
Tabell 1 - Artprofil oxtungsvamp (Fistulina hepatica) 
  Definition 

Biotop  Gamla levande ekar, löv -och blandskog, alléer, hagmarker och 
parker. Nästan uteslutande på ek i Sverige men kan förekomma på 
andra lövträd. Tolererar lågt pH. Finns företrädsvis i öppna miljöer, 
men förmodligen för att svampen oftast förekommer på grova ekar. 

Tröskelvärde  Uppgift saknas om minsta areal, dock vanligast där det finns goda 
populationer av grova ekar. Den kan också påträffas i mer splittrade 
bestånd och då i bestånd endast på ett halvt hektar.  Sannolikt krävs 
10-30% lämpligt habitat i landskapet.  

Värdekärna  Koncentrationer av gamla skyddsvärda ekar.  

Spridningsförmåga  Sannolikt god och sannolikt inte spridningsbegränsad. 

Barriärer  Finns sannolikt inte. 

Känslighet för 
störningar 

Nej. 

Åtgärder Olikåldriga ekbestånd bör sparas liksom gamla ihåliga ekar. 

 
Tabell 2 - Artfprofil mindre larvmördare (Calosoma inquisitor) 
  Definition 

Biotop  Större sammanhängande ekskogar. Eftersom arten lever av 
periodiskt uppträdande förekomster av ekbladslevande fjärilslarver 
uppträder larvmördaren också periodiskt.  

Tröskelvärde  Hur stor ekskog behöver den för att ha en livskraftig population? För 
att larvmördaren ska kunna reproducera sig behöver den större 
ekbestånd på minst 5 ha mer eller mindre sammanhängande. 

Värdekärna  Arten finns återkommande i landskap som är ekrika med större 
ekbestånd och en ekförekomst på 10-20% på landskapsnivå. 

Spridningsförmåga  Arten sprider sig mycket bra över flera kilometer och kan ha 
tillfälliga förekomster även i mer isolerade bestånd. 
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Barriärer  Finns inga tydliga barriärer hos den fullbildade inskten men för 
larverna kan barrplanteringar och större vägar utgöra hinder. 

Känslighet för 
störningar 

Vet ej. 

Åtgärder Den behöver sammanhängande ekbestånd eftersom larverna ofta 
behöver vandra mellan olika ekkronor för att jaga fjärilslarver. 

 
Tabell 3 - Skogsduva (Columba oenas) 
Biotop  Knuten till lövskogsrika trakter. Hålbyggare vars utbredning 

sammanfaller i stora drag med förekomsten av lämpliga grova 
hålträd - främst ek - i anslutning till lämpliga födosöksområden på 
jordbruksmark. Kan även häcka i knipholkar, klippskrevor och 
ruiner. Födan består av frön (t.ex raps och åkerogräs), bär, säd, 
ärtor, ek - och bokollon, vilken huvudsakligen söks på öppna fält 
och åkrar. Kan även häcka inne i barrskogen där den utnyttjar 
gamla bohål av spillkråka. Enstaka individer övervintrar i Sverige 
men det är oklart vad de behöver. 

Tröskelvärde  Ca 5 - 10 ha (inte särskilt territoriella). 

Värdekärna  Ekbackar och lövängar/hagmarker med ihåliga gamla träd omgivna 
av öppna fält med goda möjligheter till födosök. Sannolikt krävs 10-
30%  lämpligt habitat i landskapet. 

Spridningsförmåga  Bra, kan flytta sig långt eftersom den är en flyttfågel. Mer är 100 km. 
Spridningsförmåga är ej begränsande. 

Barriärer  Inga. 

Känslighet för 
störningar 

Besprutningar i jordbruket, konkurens med kaja. Mårdstammen 
påverkar populationen genom förlust av ägg, ungar och vuxna. 
Häckning kan störas av närheten till vägar och bebyggelse (300 m 
resp 400 m). 

Åtgärder Behåll gamla ihåliga lövträd (både döda och levande). 
Specialbyggda holkar kan gynna arten. 

 

Tabell 4 - Artprofil eksplintborre (Scolytus intricatus) 
  Definition 

Biotop  Arten lever i nyligen döda grenar eller klenare stammar av ek. Den 
utvecklar endast en generation per gren. Behöver ha olikåldrig 
ekskog och ganska stora arealer, eftersom det endast i dessa 
större ekbestånd finns en mer stabil förekomst av nedblåsta eller 
avdöende ekgrenar från 5 cm i diameter. Den behöver nyligen död 
eller döende ek som får stå kvar under hela sommaren. 

Tröskelvärde  Då arten behöver en stabil förekomst av döede ekgrenar blir den 
beroende av större ekbestånd på kanske 5 ha. Då tillgången på 
habitat varierar kraftigt över tid behöver den också relativt täta 
förekomster av ekbestånd på landskapsnivå - kanske 10%? 

Värdekärna  Minsta areal är förmodligen kring 5 ha. 
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Spridningsförmåga  Arten är relativt lättspridd och sprider sig regelbundet flera hundra 
meter,ca 500 m, och kan i mer sällsynta fall sprida sig längre (=flera 
kilometer). 

Barriärer  Större barrskogsbestånd utgör förmodligen spridningshinder för 
arten eftersom endast få långspridningar skett genom dessa. 

Känslighet för 
störningar 

Den behöver ostörda ekbiotoper där döende och döda stammar och 
grenar inte rensas bort. 

Åtgärder Lämna mer arealer av ek med naturvårdsskötsel där stammar och 
grenar får ligga kvar. Bind ihop ekbestånd genom att ha 
lövskogsskötsel i matrixen och att inte fragmentera ekbestånd med 
barrplanteringar. 

 
Tabell 5 - Artprofil Västlig rostticka (Phellinus ferreus) 
  Definition 

Biotop  Gamla ekar i hedekmiljö, även andra typer av lövmiljöer. Nästan 
uteslutet på ek i Sverige men kan förekomma på andra lövträd. 
Förekommer främst på döda barkfallna grenar på levande träd. 
Västlig utbredning i Sverige. 

Tröskelvärde  Uppgift saknas om minsta areal, förekommer i bestånd ned till 
någon enstaka hektar. Sannolikt krävs 10-30% lämpligt habitat i 
landskapet.  

Värdekärna  Senvuxna ekskogar med äldre ekar och god ålderstruktur och döda 
stammar och grenar. 

Spridningsförmåga  Sannolikt god och sannolikt inte spridningsbegränsad. 

Barriärer  Finns sannolikt inte. 

Känslighet för 
störningar 

Nej. 

Åtgärder Bevara äldre hedekskogsmiljöer och död ved. Behöver ekbestånd 
som självgallrar och lämnar kvar ett nedre dött grenverk eller 
utskuggade döda stammar. 

 

Oxtungssvamp bedömdes vara begränsad till områden där det finns 
skyddsvärda ekar och sannolikheten att hitta den ökar med större antal lämpliga 
träd. Eksplintborre samt mindre larvmördare behöver större arealer ekskog 
uppåt 5 ha. Västlig rostticka behöver senvuxna gamla ekar samt lite större 
arealer ekskog. Fåglarna i ekmiljöer blev svåra eftersom det knappast finns 
någon art som är strikt knuten till ekmiljöer. Skogsduva ansågs som den som 
har mest koppling till ekmiljöer, men i praktiken eftersom begränsningar 
handlar om tillgång till ihåliga träd (inte bara ek) och jordbruksmark så blev 
resultat i marktäckestyp konstigt och gav ett svåranvändbart skikt. Därmed 
användes inte denna art i fortsättningen. Skogsduvan ersattes med fällmossa 
(Antitrichia curtipendula) eftersom det ansågs viktigt att ta med en art som har 
mer begränsad spridningsförmåga och som finns i Göteborg.  
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Tabell 6 - artprofil fällmossa (Antitrichia curtipendula) 
  Definition 

Biotop  Gamla levande ekar, löv -och blandskog, alléer, hagmarker och 
parker. Växer ofta som epifyt på ek i sydvästra Sverige men kan 
förekomma på andra lövträd och sten. Tolerant gentemot ett lågt pH 
men gynnas eventuellt av mindre sura förhållanden. Finns både i 
öppna miljöer och i slutna skogar. 

Tröskelvärde  Uppgift saknas om minsta areal, påträffas dock oftast där det finns 
goda populationer av äldre ekar. Den kan också uppträda i mer 
splittrade bestånd och då i bestånd endast på ett halvt hektar. 
Sannoliktkrävs 10-30% lämpligt habitat i landskapet.  

Värdekärna  Koncentrationer av äldre ekar. 

Spridningsförmåga  I kommunen sprider den sig uteslutande genom skottfragmentering 
och spridningsförmågan blir därför mycket begränsad. 

Barriärer  Finns sannolikt och kan utgöras av stadsbebyggelse, odlingsmark 
eller barrskogar samt större vattensamlingar. 

Känslighet för 
störningar 

Arten torkar ut och dör bort vid gallringar eller slutavverkningar.  

Åtgärder Större ek bestånd bör sparas. 

Marktäckestypklassning 
Tre marktäckestypskikt togs fram för respektive oxtungsvamp, mindre 
larvmördare och fällmossa eftersom de tre ansågs ha lite olika krav när det 
gäller habitatkvaliteter och spridningsbarriärer. En manuell granskning 
behövdes för att klassa om de marktäckestyper som innehöll ekskogar och/eller 
skyddsvärda ekar. Varje marktäckestyp fick då i princip två eller tre olika 
klasser; varav den lägre klassningen var med förutsättning att den inte innhöll 
ekskogar eller skyddsvärda ekar och den högre klassningen var i förhållande till 
antalet skyddsvärda ekar och areal ekskog. Ett exempel är i klassningen av 
marktäckestypen gällande oxtungsvamp , så fick betesmarker klass ett där de 
inte hade ek, klass fyra där de innehöll mindre än fem skyddsvärda ekar och 
klass fem där de innehöll fem eller fler skyddsvärda ekar. Generellt klassades 
alla marktäckestyper efter den högsta klassningen som den fick med avseende 
på bland annat lämpligt habitat, spridning, barriärer (såsom gynnande och 
missgynnande) enligt Göteborg kommuns metod. 

För att kunna få fram ett skikt som representerar ekmiljöerna och dessa arters 
krav så slogs de olika artprofilerna samman till en (tabell 7). Fällmossans 
artprofil användes som grundinställning på grund av sin begränsade 
spridningsförmåga. Granskningen gjordes på samma sett som tidigare där 
marktäckestyper som hade mer än 5 ha ekskogar och/eller fem eller fler 
skyddsvärda ekar fick klass fem och de med mindre än 5 ha areal ekskog 
och/eller färre en fem skyddsvärda ekar fick klass fyra. Detta finns i bilaga 1. 
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Klassning gjordes enligt tidigare beskrivning, med olika klass för en viss 
marktäckestyp beroende på de kvaliteter som finns. 

 
Tabell 7 - habitatprofil ekmiljö 
  Definition 

Biotop  Gamla levande ekar, löv -och blandskog, alléer, hagmarker och 
parker. Ekar i öppna miljöer och i slutna skogar.  

Tröskelvärde  Sannolikt krävs 10-30% lämpligt habitat i landskapet.  

Värdekärna  Koncentrationer av äldre ekar (mer än 5) eller områden med mer än 
5 ha ekskog (helst med död ved och en bra ålderstruktur). 

Spridningsförmåga  Svårspridd. Här används fällmossans spridning, vilket sker  
uteslutande genom skottfragmentering och spridningsförmågan blir 
därför mycket begränsad. 

Barriärer  Utgörs av stadsbebyggelse, odlingsmark, barrskogar eller större 
vattensamlingar. 

Känslighet för 
störningar 

Gallringar och slutavverkningar. 

Åtgärder Större ekbestånd eller större populationer skyddsvärda ekar. 

 
Nedan visas kartorna över marktäckestypdata och klassning för oxtungssvamp 
som exempel och hur utvecklingen skedde samt även för ekmiljöer. Karta 1 
visar steg ett med marktäckestypklassning utan att veta om ek eller ekmiljöer 
finns. Karta 2 visar marktäckestypdata och klassning efter 
kvalitetsgranskningen med ekmiljöskikt. Karta 3 visar samma bild som karta 2, 
dock med alla ekmiljöer så att det finns möjlighet att se hur ekmiljöer har 
påverkat marktäckestypskiktet. 

Karta 4 visar marktäckestypskikt för ekmiljöer där ekvärden finns samt 
lämplighet för spridning av arter kopplade till ekmiljöer baserat på tabell 7 
ovan. Denna karta har flera områden som är klassade som 5 eftersom antalet 
skyddsvärda ekar samt areal ekskog har tagits med som kvaliteter.  

Karta 5 visar en del av kommunen där man kan se påverkan av ekmiljöer på 
marktäckestyppolygoner, där ekmiljöpolygoner är mycket mindre än 
marktäckestyppolygon, men hela ytan får samma klass. Därmed ser man att det 
kan finnas en överskattning av lämpliga ekmiljöer/spridningsmöjligheter.  
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Karta 1 - Marktäckestypskikt för oxtungsvamp som visar klassning enligt lämplighet som habitat, 
spridning, barriärer mm. Röd visar klass 5 och olämpliga miljöer (klass 1) är genomskinligt. Här 
finns dock inga klass 4- eller 5-områden eftersom kunskapen om ek finns inte med i 
marktäckestypskikt. 



Ekologisk landskapsanalys - Ekmiljöer  

16 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Karta 2 - Marktäckestypskikt klassning för oxtungssvamp efter kvalitetsgranskning för befintliga 
skyddsvärda ekar samt ekmiljöer. Röd visar klass 5 och olämpliga miljöer (klass 1) är 
genomskinligt. 
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Karta 3 - Marktäckestypskikt klassning för oxtungssvamp efter kvalitetsgranskning för befintliga 
skyddsvärda ekar samt ekmiljöer. Röd visar klass 5 och olämpliga miljöer (klass 1) är 
genomskinligt. För oxtungssvamp är skyddsvärda ekar det viktigaste habitatelementet och 
därmed är inte alla ekmiljöer klassat som 5 där det inte finns information om ålder eller antalet 
skyddsvärda ekar understeg fem. 
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Karta 4 - Marktäckestypskikt för ekmiljöer som visar klassning enligt var ekvärden finns samt 
lämplighet för spridning av arter kopplade till ekmiljöer. Röd visar klass 5 och olämpliga miljöer 
(klass 1) är genomskinligt. Här finns flera områden med klass 5 än på oxtungssvampkartan 
eftersom storlek på områden har tagits med (eksplintborre, mindre larvmördare) och de är 
därmed även lämpliga för spridning av exempelvis fällmossa. 
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Karta 5 - en karta inzoomad på en del av kommunen där man ser påverkan av ekmiljöer på 
marktäckestyppolygoner. En marktäckestyppolygon kan få en 5:a (den röda på kartan nedan, 
som är delvis klassat som "urbana grönområden") på grund av att den innehåller antingen mer 
än fem skyddsvärda ekar eller 5 ha ekskog, men är väldigt mycket större. Därmed ser man en 
eventuell överskattning av lämpliga ekmiljöer/spridningsmöjligheter.  
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GIS-analys (Inverse Distance Weighted (IDW) och Kernel Density 
Analysis) 
En prognoskarta (karta 6) producerades sedan genom att använda IDW 
verktygen (ArcGIS 9.3) med punktskikten som hade blivit värdesatta enligt 
marktäckestypskikt för ekmiljö. Den rödare tonen på kartan nedan innebär 
högre chans att hitta arterna kopplade till ekmiljöer och bättre möjligheter för 
dem att sprida sig. Här ser man även barriärer (blåare toner) såsom vattnet 
emellan öarna och Göteborgs stadskärna.  

Eftersom kernel density-verktyget visar prognosen i förhållande till de andra 
punkterna inom ett visst avstånd med en mjukare övergång så gjordes ett test 
för att se vilket resultat detta gav. Karta 7 visar detta resultat: de rödare tonerna 
visar den högsta tätheten av de högst klassade punkterna. Detta verktyg används 
för att visa ett alternativt sätt att presentera datat vilket verkar visa tydligare 
spridningsvägar emellan de viktigaste områdena.  

Kernel density-analysen kördes även med punktskiket som representerar 
befintliga ekmiljöer utan marktäckestyper (med cellstorlek på 100 m och 
sökradie 1000 m). Detta ger en bild (Karta 8) av tätheten av habitaten idag där 
rödare toner representerar större areal av ekmiljöer per kvadratkilometer. Detta 
kan omvandlas till något arealmått eftersom punkterna ligger med jämna 
avstånd från varandra och representerar då areal ekmiljöer i stora drag. I det här 
fallet representerar de grönare tonerna, landskap som innehåller under 10 % 
ekmiljö per kvadratkilometer (dvs under 10 ha per 100 ha areal). Gulare och 
rödare toner representerar landskap där ekmiljöer överstiger 10 % av arealen 
och ger därmed en bild av tröskelvärden för ekmiljöer i landskapet. Karta 9 
visar eventuella spridningskorridorer baserade på befintliga ekmiljöer och 
kernel density-analys. Mer tid behövs för att kunna undersöka lämpligheten av 
detta verktyg mer utförligt just när det gäller ekologiska landskapsanalyser för 
habitat (se även diskussion nedan).  
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Karta 6 - Prognoskarta för arterna kopplade till ekmiljö med ekmiljöklassat marktäckestypskikt 
och IDW verktygen. 
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Karta 7 - En karta med kernel density-verktyget baserade på punktskiktet som täcker hela 
kommunen och representerar marktäckestypdata för ekmiljöer. Sökningen gjordes med 2000 m 
sökradie. 
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Karta 8 - Kernel density-analysen kördes även med punktskiktet som representerar befintliga 
ekmiljöer och inte marktäckestyper. Detta ger en bild av tätheten av habitaten idag. 50 - 100 
representerar ungefär 10-20 ha ekmiljöer per kvadratkilometer dvs 10 - 20 % areal. Ju rödare 
toner, desto högre täthet av ekmiljöer. De grönare tonerna representerar områden där ekmiljöer 
understiger 10 % av arealen och kan därmed fungera som spridningskorridorer.  
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Karta 9 - Här visas spridningsmöjligheter baserade på kernel density-analys och områden där 
tätheten av ekmiljöer överstiger tröskelvärdet på 10%. 
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Diskussion 
GIS-skiktunderlag 
En brist i marktäckestypdatat som har använts i denna analys är att ekskogar 
och ek som art inte ingår i beskrivningen av typerna. När det gäller 
lövskogstyper så finns lövskog och blandskog som marktäckestyper. Det finns 
inte heller någon information om kvaliteter som finns; exempelvis ålder, 
ålderstruktur, död ved mm. Vissa marktäckestyper var förmodligen även lite för 
grovt klassificerade, till exempel "gröna urbanområden" som inkluderar 
Slottskogen; ett väldigt viktigt ekområde i Göteborgs kommun. Därmed 
behövdes en delvis manuell granskning göras för att få fram de polygoner från 
skiktet marktäckestyp som innehöll ek (skyddsvärda ekar, samt ekskog). Det 
finns vissa polygoner i marktäckestypskiktet som är väldigt stora. Två exempel 
är i den västra delen av kommunen där det finns två "urbana grönområden" på 
respektive 336 och 465 ha (se även karta 5). Den första innehåller mer än 5 
skyddvärda ekar på en areal av ca 20 ha av lämpligt habitat och den andra 
innehåller ca 7 ha ekskog. I metoden klassas båda två som en 5:a eftersom de 
innehåller områden av hög kvalitet och sannolikheten att ekskogsarter kan 
finnas är hög, dock förmodligen inte över hela ytan på 336 ha eller 465 ha. 
Eventuellt skulle man kunna klassa ner sådana områden så att bilden blir mer 
sann, eller manuellt dela på polygonen. Detta är i själva verket en av 
anledningarna till att möjligheten att bara använda ekmiljöskikt undersöktes 
som alternativ. Sannolikheten är därför att en överskattning av lämpliga 
ekmiljöer i kommunen har gjorts i denna analys där marktäckestypskikt 
används som underlag.  

När det gäller ekmiljöer i kommunen så var skyddsvärda trädskiktet väldigt bra. 
Då har man ett bra underlag som ger någon typ av kvalitetsmått. Stockholm 
stad (Mörtberg et al 2007) använde mestadels skyddsvärda träd i sin analys för 
att ge kvaliteter på habitat och den metoden  skulle kunna användas ännu mer 
här. Detta producerar dock inte ett skikt för ekskog eftersom de flesta 
skyddsvärda ekar förekommer i öppnare miljöer. Däremot var det lite svårare 
med ädellövskiktet eftersom det inte finns någoninformation om hur mycket av 
ädellövobjektet som täcks av ekskog, om det finns mer än en skogstyp samt 
förekomst av gamla träd, mängden död ved, ålderstruktur mm. Vissa 
ekskogsarter behöver till exempel senvuxna ekar, andra behöver större areal 
med bra åldersfördelning. Man behöver ta hänsyn till dessa faktorer när man 
tolkar prognoskartorna.  

"Nearest Neighbour" kNN-skiktet från Riksskogstaxeringen undersöktes som 
ett sätt att kunna få fram ålder på ekbestånd. Det finns ett GIS-skikt som 
innehåller ekskog och ålder (dock bara över 100 år).  Detta visade sig dock inte 
fungera i Göteborgs kommun (inte heller för hela Västra Götaland) eftersom 
den bara fungerar om man vill hitta områden som är större än 100 ha och 
sådana områden finns det knappt i kommunen. Nyckelbiotopsinventeringens 
skikt är ett skikt som skulle kunna användas som underlag med tanke på  
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Karta 10 - Karta som visar var ekmiljöer finns i Göteborgs kommun (polygoner från 
ädellövskogsinventering samt skyddsvärda trädinventering). 
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kvaliteter som finns i ekmiljöer och skulle sedan kunna slås ihop med 
ädellövinventering och skyddsvärda träd- inventeringen. För att utföra detta 
hade det behövts en hel del manuellt arbete som inte hanns med i detta uppdrag. 
I andra ekologiska analyser har aktuell artinformation använts som underlag, 
exempelvis Stockholm (Mörtberg et al 2007), men underlag saknas för många 
eklevande arter som har speciella krav på sitt habitat i Göteborg.  

Artunderlag 
Det fanns vissa svårigheter med att använda enskilda arter som är kopplade till 
ekskogsmiljöer och som har helt skilda krav på habitaten (till exempel storlek, 
ålder, fuktighet, hålighet, jordbruksmark i närheten....) och sedan försöka slå 
ihop detta till någonting som ger en prognos för habitaten. Ett alternativ hade 
varit att göra en analys över befintliga ekmiljöer som finns i kommunen och 
sedan analysera detta som ett skikt i ett landskapsperspektiv såsom tröskelvärde 
för andel ekmiljöer i landskapavsnittet (mer om detta nedan under GIS-analys).  

Fåglar i ekmiljöer var en svårighet i uppdraget eftersom det knappast finns 
några fågelarter som är strikt knuna till ekmiljöer i Västsverige. Skogsduva 
anses som knuten till hålträd (oavsett trädslag), men eftersom den även behöver 
ha större arealer jordbruksmark för födösok , hade man behövt göra en egen 
prognoskarta för den arten med avseende på just hålträd och förhållandet mellan 
dessa och jordbruksmark. Därmed fortsatte vi inte med denna art. Även mindre 
hackspett som diskuterades är inte heller hårt knuten till ekmiljöer.  

Generellt var det svårt att hitta lämpliga arter som kan finns i Göteborgs 
kommun som kan spela roll som "paraplyart" såsom läderbagge kan göra i östra 
Sverige. Därmed känns det möjligtvis mera lämpligt att undersöka möjligheter 
att arbeta med ekmiljöer som habitat och få fram ett mer omfattande underlag 
med kvaliteter än vad som hanns med i detta uppdrag. 

Skillnader i resultat om vi gjorde analyser per art istället för en totalanalys hade 
inneburit lite variation i värdena för lämplighet för respektive polygon i 
marktäckestypdata beroende på vilken art man väljer. För arter beroende av 
äldre träd men utan kända arealkrav kommer såklart polygoner med gamla träd 
att få ett högt värde även om de är relativt små. För arter med kända arealkrav 
men inget känt beroende av åldriga träd kommer ytor som är större att få högre 
värden oavsett förekomst av åldriga träd. Detta hade dock en relativt liten 
inverkan på var värdekärnorna hamnar och hur de ser ut eftersom detta mest 
baserades på var ek finns.  

Spridningsvägar och gynnande/missgynnade objekt 
Klassning av spridningsvägar och missgynnande objekt ingick i uppdraget. För 
enskilda arter är detta relativt lätt att göra (om man kan tillräckligt om deras 
ekologi) och detta är den största styrkan med att använda marktäckestypdata. 
Spridningsavstånd har man dock begränsad kunskap om när det gäller just de 
arter som förekommer i Göteborgs kommun, vilket gör det svårare att få fram 
prognoskartor. Genom att klassa områden med avseende på möjligheter för 
spridning så fick man fram tydliga barriärer i landskapet samt områden där 
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spridningen skulle kunna vara möjlig. Däremot gjordes ingen mätning av 
faktiska avstånd mellan olika kärnområden för att testa möjligheten för 
spridning av en lättspridd respektive svårspridd art. I både IDW och kernel 
density-analys användes en sökradie på 2000 m enligt Göteborgs metod och 
även 1000 m sökradie. Det är inte detsamma som ett spridningsavstånd, snarare 
ett mått på landskapet och kvalitet, dvs hur mycket habitat som finns inom 
sökradien och det ger en bild av täthet samt upplösning i resultat. Däremot finns 
det i underlaget med ett spridningsavstånd av 250 m mellan skyddsvärda ekar 
för att de ska kunna slås ihop till ett område. 

Marktäckestyper skulle kunna användas för analys av barriärer eller 
spridningsmöjligheter för "en svårspridd art" samt "en lättspridd art". Scenariot 
för den svårspridda arten kan ses som "värsta scenario". Detta är en alternativ 
metod, men som inte har testas i detta uppdrag. När det gäller skillnader i 
spridningsförmåga är det främst värdena för matrixet mellan värdekärnorna som 
påverkas. Använder man data för lättspridda arter framträder exempelvis inte 
spridningsbarriärer så tydligt. 

Vi har inget bra förslag på hur man i GIS automatiskt klassar områden som är 
gynnande/missgynnande. Eftersom kvalitetsangivelser oftast saknas i 
marktäckestypdata när det gäller skogsorganismer riskerar en automatisk 
användning att bli en grov förenkling. För många skogslevande organismer är 
dock inte objekt av typen dammar, järnvägar, vägar eller stenmurar särskilt 
relevanta. De varken hindrar eller underlättar spridning i de flesta fall. 
Lämpligheten för spridning i polygonerna i marktäckestypdata är av betydligt 
större betydelse, i vårt fall om ek förekommer. För att förbättra 
analysunderlaget borde kanske stora polygoner i marktäckestypeskiktet med 
lövskog därför delas upp manuellt efter förekomst av äldre ekar eller ekskog.   

När det gäller arter kopplade till ekskog så är den viktigaste faktorn förekomst 
av åldriga ekar snarare än avståndet emellan dem för lättsprida arter. En 
oxtungesvamp växer ju där det finns åldriga träd idag men ett ungt träd alldeles 
intill är inte mer lämpligt som habitat än ett ungt träd på längre avstånd.  
Stadsbebyggelse eller stora vattenytor kan spela större roll som missgynnande 
område och då framträder detta på kartorna som barriärer. 

GIS-analyser 
IDW som verktyg används i första hand för att beräkna mätvärden för ytor med 
okända värden mellan punkter med kända mätdata och där det anses att värden 
emellan de kända punkterna är kopplade. Ett exempel är att ta fram heltäckande 
kartor för nederbörd när man endast har mätdata från ett antal mätstationer.  

I fallet med ekologisk landskapsanalys, enligt metoden som Göteborgs kommun 
har tagit fram, har vi inga ytor med okända värden. Marktäckestypdata är 
heltäckande och varje polygon har givits ett bestämt lämplighetsvärde. Att 
konstruera ett punktskikt med värden baserat på detta heltäckande skikt och 
sedan göra en IDW-analys resulterar då i att man får en karta som i stora drag 
ser likadan ut som kartan baserad på polygonerna i marktäckestypdata. Det 
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verkar därmed inte som att man genom denna analys tillför så mycket ny 
kunskap.  

Kernel density-analysen beräknar genomsnittliga täthetvärden för ”kärnor” i 
ytor mellan punkter med kända data. Kartan som framställs genom denna 
analys pekar ut samma typer av värdekärnor som kartan baserad på 
marktäckestypdata och även IDW men om man jämför landskapsutsnitt med 
smala eller små områden med hög lämplighet som omges av större ytor 
olämpliga habitat får dessa ett lägre kernel densityvärde i analysen. Kernel 
density ger därmed en indikation på effekter av fragmentering (stor 
fragmentering = lägre kernel densityvärde) och en tydligare bild av var 
lämpliga spridningsstråk/avstånd finns (högre kernel densityvärde = kortare 
avstånd mellan lämpliga miljöer och högre täthet av dessa miljöer). Då även 
värdena som används i kernel density-analysen har sitt ursprung i skiktet med 
marktäckestypdata ska man nog främst betrakta detta som ett pedagogiskt 
verktyg som lite tydligare kan visa var potentiellt lämpliga stråk för framtida 
spridning finns. Ökad sökradie med detta verktyg ändrar inte resultatet i stora 
drag, snarare att man får fram ett mer generaliserat rasterskikt.  

Kernel density-analysen testades även med ekmiljöskiktet som underlag. Då 
hade man inte med någon information om mellanliggande eventuella lämpliga 
miljöer. Däremot får man fram en prognoskarta (karta 8) där man tydligt kan 
presentera hur landskapet ser ut när det gäller tätheten av ekmiljöer (man får 
dock komma ihåg i tolkningen att den är baserad på ekmiljöskiktet som 
förmodligen fortfarande är en överskattning av verkligheten). Eftersom tätheten 
av punkterna representerar areal ekmiljöer kan man få fram en bild som visar 
hur tröskelvärden (exempelvis där andelen ekmiljöer överstiger 10 % i 
landskapet) för ekmiljöer ser ut i Göteborg. Här kan man även köra lite olika 
scenarion genom att lägga till eller ta bort ekmiljöer och se vilken påverkan det 
skulle ha på tätheten av ekmiljöer i landskapet och även på eventuella 
spridningskorridorer. På karta 8 representerar de gula områdena där man har 10 
% ekmiljöer i landskapet. För de flesta ekarter så vill man helst inte att det 
understiger 20-30 % vilket visas som rödare toner på kartan och där 
sannolikheten är högre att sällsynta arter knutna till ekmiljöer kan finnas.  

Slutsatser 
Framtidens arbete kan bland annat omfatta att öka kvaliteten på ekmiljöskiktet 
genom att manuellt kontrollera ädellövinventeringen och 
nyckelbiotopsinventeringen och lägga till flera attributer samt justera gränserna 
på befintliga polygoner. Utvecklingen bör även undersöka hur man kan använda 
ekmiljöskikt i samband med marktäckestypskikt i förhållande till 
omkringliggande landskap och även hur man kan skilja de olika områdena åt 
beroende på deras kvaliteter. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Artprofil - ekmiljöer med klassning av alla marktäckestyper enligt kvalitéer. 

Marktäcktetyp  Lämpligt 
habitat 

Spridning Högsta 
värde 
utan 
kvalitetss
äkring 

Värde 
med 
mindre 
än 5 
skekar 

Värde 
med 5 
eller 
mer 
skekar 

Med 
ekskog 
> 5 ha 

Med 
ekskog 
< 5 ha 

Barrskog ej på lavmark 
> 15 meter 

1 1 1         

Barrskog ej på lavmark 
5-15 meter 

1 1 1 4   5 4 

Barrskog på berg-i-
dagen 

1 2 2 4   5 4 

Barrskog på lavmark 1 2 2         

Barrskog på myr 1 2 2         

Berg i dagen och 
blockmark 

1 2 2 4   5 4 

Betesmarker 1 4 4 4 5 5 4 

Blandskog på berg-i-
dagen 

3 4 4         

Blandskog på myr 2 2 2         

Blandskog, ej på myr 
eller berg-i-dagen 

3 3 3     5 4 

Blöt myr 1 1 1         

Campingplats och 
fritidsbebyggelse 

1 3 3         

Deponier 1 1 1         

Ej urban park 2 4 4     5 4 

Estuarier 1 1 1         

Flygplats 1 1 1         

Golfbana 2 3 3     5 4 

Grus- och sandtag 1 1 1         

Hamnområden 1 1 1         

Hedmark (utom 
gräshed) 

1 3 3         

Hygge 1 3 3 4   5 4 
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Idrottsanläggning, 
skjutbana, motorbana 
samt hästportanläggning 
och 
hundkapplöpningsbana 

1 3 3 4   5 4 

Industri, handelsenheter, 
offentlig service och 
militära förläggningar 

1 2 2 4   5 4 

Kusthav och oceaner, 
vegetationstäckt yta 

1 1 1         

Kusthav och oceaner, 
öppen yta 

1 1 1         

Landortsbebyggelse 
med tomtmark av öppen 
karaktär 

2 3 3 4   5 4 

Limnogena våtmarker 1 1 1         

Lövskog på berg-i-
dagen 

3 4 4     5 4 

Lövskog på myr 3 3 3         

Lövskog, ej på myr eller 
berg-i-dagen 

3 4 4 4 5 5 4 

Orter med mer än 200 
invånare och med större 
områden av trädgårdar 
och grönområden 

2 4 4 4 5 5 4 

Orter med mer än 200 
invånare och mindre 
områden av trädgårdar 
och grönområden 

1 3 3 4   5 4 

Orter med mindre än 
200 invånare 

1 2 2         

Saltpåverkade 
våtmarker 

1 1 1         

Sjöar och dammar, 
vegetationstäckt yta 

1 1 1         

Sjöar och dammar, 
öppen yta 

1 1 1         

Skidpist 1 2 2         

Tät stadstruktur 1 1 1         

Ungskog 2 3 3     5 4 

Urbana grönområden 2 3 3 4 5 5 4 



Ekologisk landskapsanalys - Ekmiljöer  

34 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Vattendrag 1 3 3         

Väg- och järnvägsnät 
med kringområden 

2 2 2 4   5 4 

Åkermark 1 1 1 3   5 3 

Övrig myr 1 1 1         

Övriga 
mineralextrationsplatser 

1 1 1         
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Sammanfattning 
Miljöförvaltningen och park- och naturförvaltningen i Göteborg arbetar i ett 
gemensamt projekt för att ta fram en metod för ekologisk landskapsanalys 
(ELA). Under våren 2012 ska ett antal enklare ekologiska landskapsanalyser 
genomföras för att testa metoden och därmed fungera som input i stadens 
arbete. 
 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Göteborgs Stad genomfört en sådan test 
som avsett ”ekologisk landskapsanalys över värdefulla barrskogar”. Här nedan 
sammanfattas slutsatserna av testet.  
 
Metoden innehåller moment som kan vara användbara vid kartering av 
värdefulla biotoper, prognoser avseende arters utbredning eller 
landskapsanalyser. Men metoden behöver utvecklas främst så att den kan 
anpassas efter aktuellt syfte. Syftet måste till att börja med definieras tydligare. 
Det är en förutsättning för att kunna utforma en träffsäker metod. Beroende på 
syfte kan det finnas gemensamma principer och moment som kan användas vid 
olika analyser, men metoden bör i varje enskilt fall anpassas till de biotoper och 
arter man har för avsikt att undersöka.  
 
Metoden som den beskrivs är inte användbar för att identifiera värdefulla 
barrskogar. Anledningen är främst att GSD-Marktäckesdata saknar de kriterier 
som krävs för att identifiera värdefulla barrskogar. Ur klassindelningarna i 
GSD-Marktäckesdata kan man inte utläsa vilka klasser som är mer värdefulla 
än andra.  
 
Om man vill använda signalarter för värderingen krävs att man har tillgång till 
verkliga fynd av signalarter. Man kan inte använda biotopdata för att förutsäga 
att det finns signalarter och sedan använda signalarterna för att bekräfta att 
biotopen har ett värde.  
 
Metoden innebär att GSD-Marktäckesdata och andra underlagsdata ska viktas 
och summeras. Viktningar kan ingå i metoder för ekologiska landskapsanalyser 
och artprognoser men man måste tydligt definiera osäkerheter och vad olika 
viktade klasser verkligen representerar. Summering av viktningar från olika 
underlagsdata bör i det flesta fall undvikas eftersom man då riskerar att 
summera fel och inte ta hänsyn till olika underlags tillförlitlighet. 
  
Artprofilerna är bra och är en viktig kvalitetssäkring vid utformning av 
prognoskartor avseende arters utbredning. GSD-Marktäckesdata kan vara ett av 
flera verktyg vid utformning av sådana kartor. GSD-Marktäckesdata innehåller 
heltäckande vektoriserade data, prognosen blir därför ”heltäckande” och kan 
göras snabbt och för många arter samtidigt. Men det är endast huvudklasserna 
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av GSD-Marktäckesdata (ungefär samma som GSD-Terrängkartan) som med 
rimlig tillförlitlighet kan viktas mot olika arters biotopkrav. Underklasserna är i 
de flesta fall inte indelade på sådant sätt att de kan ge ett relevant förfinat 
resultat. Vår kontroll av GSD-Marktäckesdata visade dessutom att 84 av 100 
ytor var felklassade i någon omfattning.  
 
GSD-Terrängkartan kan eventuellt vara ett bättre underlag främst för att den 
inte förespeglar samma ”falska noggrannhet” som GSD-Marktäckesdata gör 
samt att den även innehåller andra intressanta data. En annan nackdel är att 
GSD-Marktäckesdata inte hålls aktuell utan bygger på data från år 2000. Det 
finns heller inga planer på uppdatering. 
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Bakgrund 
Här nedan beskrivs bakgrunden till uppdraget så som den formulerats av 
Göteborgs Stad i anbudsförfrågan. 
 
”Miljöförvaltningen och park- och naturförvaltningen i Göteborg arbetar i ett 
gemensamt projekt för att ta fram en metod för ekologisk landskapsanalys 
(ELA). Under våren 2012 ska ett antal enklare ekologiska landskapsanalyser 
genomföras för att testa metoden och därmed fungera som input i stadens 
arbete. 
  
Göteborgs Stads metod för ekologisk landskapsanalys går i korthet ut på att 
bedöma lämpliga områden för utvalda djur och växter. Göteborgs fokus ligger i 
första hand på de arter som är lagmässigt skyddade. Vad vi vill få ut av ELA är 
framför allt var de olika arterna har sina kärnområden och vad som händer 
mellan kärnområdena med avseende på spridning och barriärer. Då kan man 
lättare beräkna vilka åtgärder man bör sätta in för att få en positiv utveckling av 
populationer av olika arter. Man kan också planera för att minimera den 
negativa påverkan en exploatering kan ge. Slutligen kan man med hjälp av 
analysen göra en ekologisk landskapsplanering där viktiga områden pekas ut 
och prioriteras. 
 
Det finns en mängd förutsättningar som måste uppfyllas för respektive art, 
bland annat storleken för att utgöra ett lämpligt område. Andra viktiga faktorer 
är vilka spridningsvägar som finns, samt om det finns spridningsbarriärer 
mellan mindre områden. I uppdrag barrskog och ekskog ingår dels att utföra 
ekologiska landskapsanalyser enligt vår metod, dels att redovisa arbetssätt och 
resultat. Produkten vi är ute efter är översiktliga kartor som beskriver potentiell 
förekomst på landskapsnivå (kommunen), d v s översiktliga habitatanalyser, 
inte detaljer i mindre områden. Vi önskar resultat av analyserna, 
metodbeskrivning samt diskussion kring analyserna och metoden, för att kunna 
använda detta i fortsatta arbetet med att utveckla vår analysmetod.” 
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Metod och frågeställningar 
Här nedan beskrivs metoden så som den formulerats av Göteborgs Stad i 
anbudsförfrågan (fortsättningsvis kallad SMD-metoden), samt de 
frågeställningar man önskar få besvarat.  

Metoden allmänt 
”I analysen ingår flera moment.  
1. Första steget är att välja ut lämpliga studiearter som analysen ska utgå från. 
För arterna upprättas en artprofil per art, som beskriver dess krav på sin 
livsmiljö. För de uppdrag som utgår från flera studiearter, ställs de olika 
arternas profiler samman till en gemensam profil som visar deras totala krav på 
livsmiljön.  
 
I artprofilen ingår: 
•  Biotop inkl specifika strukturer i landskapet som arten behöver  
• Tröskelvärde (minsta storlek på ett område) 
•  Värdekärna  
•  Spridningsförmåga 
•  Barriärer 
•  Känslighet för störningar 

 
2. Efter upprättandet av artprofiler väljs bakgrundskarta (Lantmäteriets 
marktäckekarta) som ska användas tillsammans med artprofilen i GIS-analysen.  
Varje marktäcketyp värderas utifrån de krav arten/arterna har på sin livsmiljö. 
Värderingen görs enligt en skala på 0-5, där 0 är omöjligt för arten att leva och 
5 är optimalt.  
Här kan fältbesök krävas för att kunna utföra en korrekt värdering av respektive 
marktäcke.  
 
3. Därefter utförs en GIS-analys som resulterar i en prognoskarta för 
arten/artgruppen med värdering av respektive områdes lämplighet. I GIS-
analysen ska ingå, förutom den viktade marktäckekartan; 
Gynnande objekt såsom dammar, stenmurar m.m. (punkter, linjer och ytor). 
Missgynnande objekt såsom vägar, sjöar m.m. (punkter, linjer och ytor). 
Spridningsvägar ska synas på kartan. 
Dessa objekt är beroende av art/artgrupp. 
Hittills har vi använt en metod att ge gynnande objekt plusviktningar (1 till 5) 
och missgynnande objekt minusviktningar (-1 till -5). Därefter används en 
interpolationsmetod som heter IDW (Inverse Distance Weighting) för att få 
fram analysresultatet. 
I uppdrag 1 och 2 ingår att utgå från den analysmetod kommunen tidigare har 
använt (beskriven ovan). Metodutvecklingen som ingår i uppdraget ska 
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noggrant redovisas. All GIS-data ska levereras i MapInfo tab-filer och i 
koordinatsystem Sweref 99 12 00.” 

Metoden – mer utförligt för detta uppdrag 
I uppdraget innefattas en ekologisk landskapsanalys över värdefulla barrskogar 
i Göteborgs kommun. 
 
Det önskade resultatet är två prognoskartor över kommunens barrskogar och 
deras lämplighet för nedanstående barrskogslevande arter. I kartorna ska 
respektive område klassas på en skala från 0 till 5. Klass 0 innefattar ett område 
som det är omöjligt för arterna att leva i, klass 5 innebär en optimal livsmiljö.  
De två ekologiska landskapsanalyserna innefattar: 
 
•  En analys för tjäder. 
• En analys för andra fåglar knutna till barrskog, så som tofsmes, talltita, 

svartmes, kungsfågel och spillkråka. Eventuellt kan dessa arter ändras i ett 
senare skede eller i diskussion mellan konsult och uppdragsgivare. Dessa 
arter ska väljas så att de signalerar barrskogar med höga naturvärden samt 
vara aktuella för Göteborgsområdet. 

 
I uppdraget ingår inte inventering i fält. Analysen ska utföras med hjälp av 
kartunderlag som tillhandahålls av Göteborgs Stad: 
 
•  Ortofoto 
• Lantmäteriets marktäckekarta 
•  Ev. Skogsbruksplan för Göteborg (Fastighetskontorets mark) 
 
Ovanstående kartunderlag får konsulten endast använda i det här uppdraget, 
därefter ska filerna återsändas till uppdragsgivaren. 
Analyserna ska även ta hänsyn till förekomsten av värdefull barrskog i 
gränstrakterna mot Göteborgs grannkommuner, eftersom dessa kan vara viktiga 
för förekomsten i Göteborg.  

Frågeställningar 
Hur fungerar marktäckekartan och övrig kartdata som kartunderlag till den 
här typen av analyser? 
Finns andra kartunderlag som är bättre? 
Hur väger man in konnektivitet respektive fragmentering, samt områdens 
storlek och mellanliggande avstånd i en analys? 
Hur ser de olika arternas spridningsförmåga och metapopulationsdynamik ut, 
och hur väger man in det i analysen? 
Hur fungerar det att använda interpolation i den här typen av analys? 
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Genomförande 
Här beskrivs hur arbetet faktisk utfördes. Eventuella tillägg eller avsteg från 
SMD-metoden samt diskussion kring metodens för och nackdelar presenteras i 
senare i kapitel.  

Arturval och artprofiler 
De av Göteborgs Stad föreslagna arterna användes. Dessa är tjäder, tofsmes, 
talltita, svartmes, kungsfågel och spillkråka. 
 
Artprofiler utformades i enlighet med SMD-metoden. Som underlag för 
profilerna användes refererad litteratur, samt egna erfarenheter av respektive 
arts biotopkrav inom Göteborgsregionen. 

Tröskelvärden 
För alla arter utom tjäder saknas uppgifter om tröskelvärde. Tröskelvärde för 
utdöende (”extinction threshold”) kan definieras som den minsta tillgång på 
biotop som krävs för en population av en viss art ska kunna överleva långsiktigt 
i ett landskap. Utifrån teoretiska utgångspunkter myntades den s.k. 50/500-
regeln, dvs. minst 50 reproducerande individer behövs för kortsiktig överlevnad 
och minst 500 för en mer långsiktig. Mer förfinade modeller med fler villkor 
gav sedermera en fingervisning om att den minsta vitala populationen ofta 
ligger betydligt högre, eller vid ca 5000 reproducerande individer, men med 
stor variation mellan olika arter (Reed m.fl. 2003). Många av modellerna 
förutsätter dock förutsättningar som aldrig finns i naturen. 
  
Som en fingervisning för hur stora arealer av skog som krävs för olika arter har 
teoretiska tröskelvärden beräknats för 50, 500 respektive 5000 reproducerande 
individ. Dessa arealer kan vara samlade eller mer eller mindre utspridda 
beroende på arternas spridningsförmåga. 

Värdering av marktäckestyperna (SMD-Klasser) 
Marktäckeskartan innehåller 46 olika marktäckestyper, så kallade SMD-klasser.  
SMD-klasserna finns representerade som vektoriserade ytor (polygoner) i GIS. 
Marktäckestyperna (SMD-klasser) definieras i bilaga 1. 
 
I en första omgång tilldelades varje SMD-klass en ny klass från 0–5 för att 
belysa sannolikheten för att SMD-klass är en lämplig livsmiljö för arten. 0 
definierades som olämplig livsmiljö och 5 definierades som lämplig livsmiljö. 
Övriga nya klasser representerade en relativ sannolikhet att en biotop skulle 
vara lämplig livsmiljö.  
 
Poängen sattes utifrån hur väl vi bedömde att artprofilerna överenstämde med 
beskrivningarna av respektive SMD-klass. Eftersom definitionerna för SMD-
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klasserna inte är tillräckligt precisa för att med säkerhet avgöra om en viss typ 
är lämplig eller inte för en viss art gjorde vi kvalificerade gissningar (”best 
proffesional assessment”)  utifrån definitionerna och vår nuvarande kunskap om 
arternas krav. Mot den bakgrunden valde vi också att de nya klasserna 
representerade ”grad av sannolikhet”. 
 
Fortsättningsvis kallas de nya klasserna som belyser SMD-klassens förmodade 
lämplighet för VB-klasser (viktade biotoper). Det handlar om totalt 46 olika 
SMD-klasser och 6 arter vilket innebär totalt 276 bedömningar. Bedömningarna 
sammanställdes i ett excelark där bedömningarna justerades efterhand. Den 
första bedömningen utgick enbart från analys av artprofilerna i förhållande till 
SMD-klassernas definitioner.  
 
Den andra bedömningen justerades efter fältbesök och jämförelser med 
prickkartor (se nedan). De nya bedömningarna kompletterades med en 
bedömning av skadliga miljöer och barriärer. 

Fältbesök 
Fältbesök utfördes under en dag för att få en uppfattning om träffsäkerheten 
avseende de olika SMD-klasserna. Fältbesöket visade bland annat att klassen 
urban park i många fall (men inte alla) utgjordes av äldre barrskogar. 
Fältbesöket visade också att det kunde finnas en del andra tveksamheter med 
klassningen.  

VB-klasserna 
Även VB-klasserna utvecklades efterhand, negativa klasser infördes och de 
olika klasserna definierades bättre. Skalan är en relativ skala och ingen absolut 
skala. Det innebär att 4:or är mer sannolika än 3:or som är mer sannolika än 
2:or som är mer sannolika än 1:or osv. Men däremot innebär det inte att t ex 
skillnaden mellan 0 och 1 är lika stor som skillnaden mellan 3 och 4. Det vet vi 
inget om. 

Generering av prognoskartor 
VB-klasser för respektive art importerades till polygonerna i GIS. De sparades 
som attribut till respektive avgränsad yta (varje enskild polygon) i 
marktäckesdatabasen. Prognoskartor genererades sedan genom att varje VB-
klass presenterades som en färg enligt nedan. Resultatet presenterades på en 
enkel bakgrundskarta där hav och Göta älv färgades blått och land vitt: 
 
0 = ingen färg 
1= ljusgul 
2= orange 
3= röd 
4= lila 
5 = mörkblå 
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Efterhand som bedömningarna justerades och kompletterades framställdes nya 
prognoskartor. Införandet av negativa VB-klasser innebar att det som tidigare 
presenterats som vatten nu i vissa fall täcktes av nya gråa färger. För att öka 
läsbarheten på kartan lades därför ett blått raster över vattenytorna. 

Artobservationer 
För få en uppfattning om prognoskartornas tillförlitlighet inhämtades 
observationsdata från Artportalen. I databasen valdes först ”Visa fynd”. 
Därefter valdes ”art”, ”period” och ”geografiskt fönster”. Perioderna valdes 
olika för olika arter bl a för att begränsa antalet fynd. Till exempel valdes en 
kortare tidsperiod för kungsfågel än för tjäder. För kungsfågel och svartmes 
skilde vi dessutom på observationer från vår/sommar respektive höst/vinter. 
 
Data hämtades genom ”Presentera fynd” och ”hämta obsar till excel”. Data 
kopierades och klistrades in i excel. En begränsade faktor är att det maximalt 
går att genera 500 observationer åt gången.  
 
Data rensades till en enkel tabell med en rad för varje observation, 
representerade av koordinater enligt rikets nät. Övriga uppgifter rensades bort 
då de inte var användbara för prickkartorna. Uppgifter om antalet individ per 
observation rensades av praktiska skäl bort. Observationer på exakt samma 
koordinat men vid olika datum blev olika rader i tabellen men kom senare bara 
att synas som en prick, eftersom prickarna täcker varandra. 
 
Tjäder 1285775 6404036 

Tjäder 1288890 6428040 

Tjäder 1290682 6384512 

Tjäder 1293324 6383717 

Tjäder 1282620 6424850 

Tjäder 1293324 6383717 

Tjäder 1293324 6383717 

Tjäder 1278600 6403370 

Tjäder 1278600 6403370 

Tjäder 1278600 6403370 

Tjäder 1278600 6403370 

Tjäder 1278600 6403370 

Tjäder 1278600 6403370 

 

Utifrån koordinaterna genererades prickkartor för respektive art. En prick 
representerar en lokal med en eller flera observationer av arten.  
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Karta över samtliga lokaler från Svalan 
Som stöd för tolkningen av observationsdata sammanställdes en karta över 
samtliga lokaler från Svalan i Göteborgs kommun. Kartan framställdes genom 
att ställa sig i det näst största zoomningsläget under fliken ”geografiskt 
fönster”. Skärmdumpar av olika utsnitt av kartan kopierades och klipptes 
samman till en gemensam bild.  

Förenklad marktäckeskarta 
En förenklad marktäckeskarta framställdes där olika grupper av SMD-klasser 
tilldelades färger.  

IR-kontroll av marktäckesdata 
För att få en uppfattning om huruvida tillförlitligheten i GSD-marktäckesdata 
överensstämmer med verkligheten gjordes en kontroll mot infraröda flygbilder. 
Karteringen gjordes i hela det utsnitt som bl a täcker Göteborgs kommun 
omfattande ca 28 000 ytor. 100 ytor bedömdes dvs var 100:de yta i databasen 
dvs ID = 100, 200, 300 osv. Bedömning gjordes av avvikelser från databasens 
specifikationer. Tolkningen utfördes i infraröda färgortofoton med datum 2012-
05-22 eller 2012-05-23 tillgängliga via Lantmäteriets WMS-tjänst. Datumet är 
något tidigt för tolkning av ädellövskogar. 

Slutsatser angående resultatet 
En sammanfattning av resultat och förutsättningar diskuteras för respektive art. 
Vid denna syntes gjordes också en del kontroller i flygbild för att få bättre 
underlag för olika bedömningar. En del uppgifter från Svalan kontrollerades 
bättre för att få en uppfattning om vad de stod för.  
Nedanstående grundprinciper beaktades i samband med slutsatserna: 
 
•  Totalareal av en viss biotop är den avförande faktorn av betydelse för 

populationers storlek, utbredning och långsiktiga överlevnad. 
• Biotoperna kvalité har stor betydelse. 
•  Lokala populationer samverkar och interagerar med varandra.  
•  Stora områden har bättre förutsättningar att hysa större populationer än 

små områden förutsatt att andra aspekter är jämförbara. 
•  Stora populationer har större överlevnad än små populationer förutsatt att 

andra aspekter är jämförbara. 
•  Stort avstånd mellan populationer innebär sämre konnektivitet. 
•  Spridningsbarriärer innebär sämre konnektivitet. 
•  Dålig konnektivitet innebär ökad utdöenderisk för populationen. 
•  Arter med dålig spridningsförmåga är mer känsliga för stora avstånd 

mellan populationerna än arter men bättre spridningsförmåga förutsatt att 
andra aspekter är jämförbara. 

 

Referenser till ovanstående punkter finns i Naturvårdsverket (2005). 
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Definition: I metapopulationsstudier definierar man konnektiviteten som 
förväntat antal immigranter per tidsenhet i ett för arten lämpligt habitatområde 
(Hanski & Ovaskainen 2003). Detta kan då uttryckas matematiskt och ges ett 
(åtminstone i teorin) värde. Inom landskapsekologin kan konnektiviteten 
definieras som den grad i vilken ett landskap gynnar eller försvårar (artens) 
rörelse mellan lämpliga habitat (Tischendorf & Fahrig 2000; Taylor et al 1993). 

Frågeställningar och slutsatser 
Sist presenteras de slutsatser vi drar från testinventeringen och som kan 
användas som input för att vidareutveckla metoder för artprognoser och 
biotopvärdering.     
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Resultat 
På följande sidor presenteras resultatet, i form av tabeller och kartor med 
kommentarer. 

Bedömning av lämplighet 
På följande uppslag presenteras en bedömning av de olika SMD-klassernas 
lämplighet för olika arter. Först resultatet av den första bedömningen vilken 
enbart gjordes genom jämförelser mot artprofilerna. Den andra bedömningen 
gjordes efter fältbesök och jämförelser mot prickkartor. Vid den andra 
bedömningen tilldelades tofsmes, talltita, svartmes och spillkråka värdet 1 för 
urbana grönområden (1.4.1). Kungsfågel tilldelades värdet 2. I många områden 
är det sannolikt en undervärdering men SMD-klassen kan även innehålla helt 
olämpliga områden. Tjäder tilldelades 0 för SMD-klassen berg i dagen och 
blockmark (3.3.2) istället för 1.  
 
Miljöer som arterna uppenbart undviker vid förflyttning klassades som barriärer 
i olika grad. Som skadliga räknades miljöer där enskilda individer kan löpa 
större risk att skadas eller dö än vad de gör i sin normala miljö. Det innefattade 
tätortsmiljöer med trafik, föroreningar, master, höga byggnader, elledningar, 
glasrutor m.m. Villaområden och glesare bebyggelseområden skulle kunna vara 
skadliga för fåglar t ex på grund av att här finns mycket katter, men samtidigt 
finns det många som matar fåglarna i dessa områden vilket är positivt. Därför 
har de inte redovisats som skadliga. 
 

Tabell 1. Definition av vad de olika VB-klasserna representerar 

-2 Mycket 
skadlig miljö 
eller kraftig 
barriär 

Biotopen är olämplig som livsmiljö och påverkar arten negativt genom att utgöra 
en uppenbar och kraftig barriär för spridning eller genom att den innebär en 
mycket stor risk för enskilda individer att skadas eller dö. Barriären är 
kraftigare/skadligare än -1 men skalan säger inget om hur stor skillnad det är.  

-1 Skadlig miljö 
eller barriär 

Biotopen är olämplig som livsmiljö och påverkar i vissa fall arten negativt. 
Biotopen utgör en uppenbar barriär för spridning eller en ökad risk för enskilda 
individer att skadas eller dö. 

0 Olämplig 
livsmiljö 

Biotopen är sannolikt olämplig som livsmiljö för arten. Arten påträffas sällan i 
biotopen men den utgör ingen uppenbar barriär för spridning eller uppenbart 
ökad dödlighet. Enstaka exemplar av arten kan tillfälligt förekomma men löper 
då inte uppenbart ökad risk att skadas eller dö. Sannolikheten att livsmiljön är 
olämplig är större än för områden med klassvärdet 1. Sannolikheten att 
livsmiljön är lämplig är större än för områden med klassvärdet -1 men skalan 
säger inget om hur stor skillnad det är. 

1 I enstaka fall 
lämplig 
livsmiljö 

Biotopen kan i enstaka fall vara en lämplig livsmiljö för arten. Sannolikheten att 
livsmiljön är lämplig är större än för områden med klassvärdet 0 men skalan 
säger inget om hur stor skillnad det är. 



Ekologisk landskapsanalys över värdefulla barrskogar i Göteborgs kommun 

 

14 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

2 Kanske 
lämplig 
livsmiljö 

Biotopen är kanske en lämplig livsmiljö för arten. Sannolikheten att livsmiljön är 
lämplig är större än för områden med klassvärdet 1 men skalan säger inget om 
hur stor skillnad det är. 

3 Sannolikt 
lämplig 
livsmiljö 

Biotopen är med rimlig sannolikhet en lämplig livsmiljö för arten. Sannolikheten 
att livsmiljön är lämplig är större än för områden med klassvärdet 2 men skalan 
säger inget om hur stor skillnad det är. 

4 Med stor 
sannolikhet 
en lämplig 
livsmiljö. 

Biotopen är med stor sannolikhet en lämplig livsmiljö för arten. Sannolikheten att 
livsmiljön är lämplig är större än för områden med klassvärdet 3 men skalan 
säger inget om hur stor skillnad det är. 

5 Lämplig 
livsmiljö 

Biotopen är en lämplig livsmiljö för arten. Sannolikheten att livsmiljön är lämplig 
är större än för områden med klassvärdet 4 men skalan säger inget om hur stor 
skillnad det är. 

 
Tabell 2. Resultat av första bedömningen 
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Tät stadstruktur 1 111 516        

Orter med mer än 200 invånare och mindre 
områden av trädgårdar och grönområden 2 11211 

3408 
       

Orter med mer än 200 invånare och med större 
områden av trädgårdar och grönområden 3 11212 

3934 
       

Orter med mindre än 200 invånare 4 1122 246        

Landsortsbebyggelse med tomtmark av öppen 
karaktär 5 1123 

51 
       

Industri- handelsenheter- offentlig service och 
militära förläggningar 6 121 

3832 
       

Väg- och järnvägsnät med kringområden 7 122 433        

Hamnområden 8 123 173        

Flygplats 9 124 149        

Grus- och sandtag 10 1311 38        

Övriga mineralextraktionsplatser 11 1312 102        

Deponier 12 132 66        

Urbana grönområden 14 141 5218        

Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana samt 
hästportanläggning och hundkapplöpningsbana 15 1421 

360 
       

Skidpist 17 1423 21        

Golfbana 18 1424 215        
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Ej urban park 19 1425 17        

Campingplats och fritidsbebyggelse 20 1426 155        

Åkermark 30 211 4033        

Betesmarker 32 231 3179        

Lövskog- ej på myr eller berg-i-dagen 40 3111 4539     1 1 1 

Lövskog på myr 41 3112 7     1   

Lövskog på berg-i-dagen 42 3113 26        

Barrskog på lavmark 43 31211 38  2 3 1 1 1 1 

Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 44 312121 2209  1 2 2 1 2 2 

Barrskog ej på lavmark > 15 meter 45 312122 1638  2 2 3 3 3 4 

Barrskog på myr 46 3122 462  3 3 3 1 1 1 

Barrskog på berg-i-dagen 47 3123 2349  2 3 2 1   

Blandskog-ej på myr eller berg-i-dagen 48 3131 2297  1 1 2 2 3 3 

Blandskog på myr 49 3132 3  2 2 2 1 1 1 

Blandskog på berg-i-dagen 50 3133 2  1 2 2 1   

Hedmark (utom gräshed) 52 322 0        

Hygge 54 3242 1470  1 1 1 1   

Ungskog 55 3243 168    1  2 2 

Berg i dagen och blockmark 59 332 3145  1      

Limnogena våtmarker 70 411 80        

Blöt myr 71 4121 12        

Övrig myr 72 4122 276  2 1     

Saltpåverkade våtmarker 74 421 10        

Vattendrag 80 511 568        

Sjöar och dammar- öppen yta 81 5121 712        

Sjöar och dammar- vegetationstäckt yta 82 5122 17        

Estuarier 84 522 3663        

Kusthav och oceaner- öppen yta 85 5231 24149        

Kusthav och oceaner vegetationstäcktyta 86 5232 35        
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Tabell 3. Resultat av andra bedömningen 
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Tät stadstruktur 1 111 516  -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Orter med mer än 200 invånare och mindre 
områden av trädgårdar och grönområden 2 11211 

3408 
 -1 -1     

Orter med mer än 200 invånare och med större 
områden av trädgårdar och grönområden 3 11212 

3934 
       

Orter med mindre än 200 invånare 4 1122 246        

Landsortsbebyggelse med tomtmark av öppen 
karaktär 5 1123 

51 
       

Industri- handelsenheter- offentlig service och 
militära förläggningar 6 121 

3832 
 -1 -1     

Väg- och järnvagsnät med kringområden 7 122 433  -2 -1 -1 -1 -1 -1 

Hamnområden 8 123 173  -2 -2 -1    

Flygplats 9 124 149  -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Grus- och sandtag 10 1311 38        

Övriga mineralextraktionsplatser 11 1312 102        

Deponier 12 132 66        

Urbana grönområden 14 141 5218  1 1 1 1 1 2 

Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana samt 
hästportanläggning och hundkapplöpningsbana 15 1421 

360 
       

Skidpist 17 1423 21        

Golfbana 18 1424 215        

Ej urban park 19 1425 17        

Campingplats och fritidsbebyggelse 20 1426 155        

Åkermark 30 211 4033        

Betesmarker 32 231 3179        

Lövskog- ej på myr eller berg-i-dagen 40 3111 4539     1 1 1 

Lövskog på myr 41 3112 7     1   

Lövskog på berg-i-dagen 42 3113 26        

Barrskog på lavmark 43 31211 38  2 3 1 1 1 1 

Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 44 312121 2209  1 2 2 1 2 2 

Barrskog ej på lavmark > 15 meter 45 312122 1638  2 2 3 3 3 4 

Barrskog på myr 46 3122 462  3 3 3 1 1 1 
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Barrskog på berg-i-dagen 47 3123 2349  2 3 2 1   

Blandskog-ej på myr eller berg-i-dagen 48 3131 2297  1 1 2 2 3 3 

Blandskog på myr 49 3132 3  2 2 2 1 1 1 

Blandskog på berg-i-dagen 50 3133 2  1 2 2 1   

Hedmark (utom gräshed) 52 322 0        

Hygge 54 3242 1470  1 1 1 1   

Ungskog 55 3243 168    1  2 2 

Berg i dagen och blockmark 59 332 3145        

Limnogena våtmarker 70 411 80        

Blöt myr 71 4121 12        

Övrig myr 72 4122 276  2 1     

Saltpåverkade våtmarker 74 421 10        

Vattendrag 80 511 568        

Sjöar och dammar- öppen yta 81 5121 712        

Sjöar och dammar- vegetationstäckt yta 82 5122 17        

Estuarier 84 522 3663        

Kusthav och oceaner- öppen yta 85 5231 24149        

Kusthav och oceaner vegetationstäcktyta 86 5232 35        

 



Ekologisk landskapsanalys över värdefulla barrskogar i Göteborgs kommun 

 

18 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Tjäder 
Biotop (ekologiska krav) 
Kräver stora sammanhängande talldominerade skogsområden med en stor 
variation av successionsstadier och små våtmarker (tallmossar, fattigkärr, 
sumpskog) för att finnas i livskraftiga bestånd. Vintertid lever tjädern i äldre 
talldominerade skogar (äter tallbarr och tallskott). Sommartid  i mycket 
varierande marker, allt från gammal blåbärsrik skog till nyupptagna hyggen. 
Våtmarker är mycket betydelsefulla, särskilt för hönorna under våren som äter 
proteinrika tuvullskott och dylikt och för unga kycklingar som äter insekter. Se 
Hjort (1994) för mer detaljer. 
 
Tjädern har länge ansetts vara traditionsbunden till speciella lekplatser. Sentida 
data visar emellertid att tjädertuppar är relativt flexibla i sitt val av spelplatser 
och att både spel och ensamma spelande tuppar förekommer vanligare i brukad 
skog än vad man tidigare trott (Rolstad m.fl. 2007, Miettinen m. fl. 2008; i 
Ottosson m.fl. 2012) 

Tröskelvärde (arealkrav, populationsstorlek) 
Blank m fl (2005) föreslår följande provisoriska riktlinjer för ”goda 
tjädermarker”: >30 ha ”blöta marker” inom 1000 m radie från lekplatsen, >120 
ha ”gammal barrskog” inom 1000 m, >5 ha ”tallskog och våtmark” inom 200 m 
och <130 ha ”tjäderogynnsam mark” inom 1000 m. En statistisk modell som 
beräknats utifrån förutsättningar i Bavariska bergen indikerade att det krävdes 
500 tjäderindivider i ett isolerat tjäderbestånd för att utdöenderisken inte ska 
överstiga 1% på 100 år (Grimm & Storch 2000). I Bavariska alperna motsvarar 
det ett område på 250 km2 för en isolerad population. Författarna poängterar 
dock att modellen är mycket känslig för små förändringar i modellparametrarna 
bl a överlevnad för hönor och kycklingar. Man drar slutsatsen att minsta 
livskraftiga populationsstorlek och minimikrav på ett isolerat områdes storlek 
kan variera avsevärt. 
 
I en rapport från Länsstyrelsen i Jönköpings län förs ett resonemang om 
tjäderns framtid i länet. Man refererar till resultaten från Bavariska bergen och 
noterar att den uppskattningen egentligen inte är jämförbar med förhållanden i 
Jönköpings län. Men i brist på andra studier använder man dock dessa siffror 
som underlag för sina beräkningar. Man kommer då fram till att det skulle 
krävas omkring 75 km2 av mycket god tjäderskog eller närmare 500 km2 av 
medelmåttig tjäderskog i (Blank m fl 2005) för att en isolerad population i 
Jönköpings län skulle var livskraftig. 

Värdekärna 
Se ekologiska krav. Små våtmarker är särskilt viktiga. 



Ekologisk landskapsanalys över värdefulla barrskogar i Göteborgs kommun 

 

19 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Spridningsförmåga 
Stannfågel, rör sig normalt inom 25 km2 (Naturvårdsverket 2003). En hel del 
hönor och unga tuppar rör sig längre sträckor (>5 km) varför de lämpliga 
tjädermarkerna inte nödvändigtvis behöver hänga samman helt och hållet. 

Barriärer 
Stora ytor ”tjäderogynnsam mark”, t ex jordbruksmark, sjö, produktionsskog, 
ren granskog och ren lövskog. 

Känslighet för störningar 
Arten anses känslig för störningar, särskilt på lekplatsen (Hjort 1994). För lekar 
med ≥5 tuppar rekommenderas ett skyddsavstånd på 1 km mellan lekplatsens 
yttergräns och vindkraftverk (bl a Rydell m fl 2011). Tjädern tål 
hänsynsfullt/anpassat skogsbruk. 

Beståndsstorlek i Västra Götaland (Ottosson m.fl. 2012) 
2 500 par (± 800) 
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Karta 1. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för tjäder utifrån vår första 
bedömning av SMD-marktäckesdata.
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Karta 2. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för tjäder utifrån vår andra 
bedömning av SMD-marktäckesdata. Kartan visar också lokaler där tjäder noterats enligt uppgifter från Svalan 
samt livsmiljöer som bedömts vara barriärer eller skadliga. Fynduppgifterna från Svalan är hämtade från 
perioden 2000-2012.  
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Tofsmes 
Biotop (ekologiska krav) 
Framför allt knuten till äldre barrskog med stort inslag av tall. Död, 
svampangripen och murken ved (helst lövträd) är mycket viktig för bobygge 
och födosök. Flerskiktad skog och små våtmarker är också gynnsamt. 
Förekommer sällan i ren granskog om den inte är inte gammal och gles. 

Tröskelvärde (arealkrav, täthet) 
Schablontäthet i västsvensk tallskog 3–6 par/km2, granskog 0,5–1 par/km2, 
övrig barrskog 2–4 par/km2 och blandskog 1–2 par/km2 (Ottosson m fl 2012). 
 
Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 50 reproducerande individ:  
4–50 km2  

 

Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 500 reproducerande individ:  
40–500 km2 

 

Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 5000 reproducerande individ:  
400–5000 km2 

Värdekärna 
Se ekologiska krav. Förekomst av död och murken ved är mycket viktig. 

Spridningsförmåga 
Stannfågel, normalt i häckningsområdet året om.  

Barriärer 
Ger sig inte gärna ut över öppet vatten (och inte heller över andra stora trädlösa 
ytor). 

Känslighet för störningar 
_ 

Beståndsstorlek i Västra Götaland (Ottosson m.fl. 2012) 
25 000 par (±7 000) 
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Karta 3. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för tofsmes utifrån vår 
första bedömning av SMD-marktäckesdata.  
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Karta 4. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för tofsmes utifrån vår 
andra bedömning av SMD-marktäckesdata. Kartan visar också lokaler där tofsmes noterats enligt uppgifter 
från Svalan samt livsmiljöer som bedömts vara barriärer eller skadliga. Fynduppgifterna från Svalan är 
hämtade från perioden 2011. 
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Talltita 
Biotop (ekologiska krav) 
Föredrar större sammanhängande områden med äldre barr- eller blandskog. 
Död, svampangripen och murken ved (helst lövträd) är mycket viktig för 
bobygge och födosök. Flerskiktad skog och små våtmarker är också gynnsamt. 
Förekommer sällan i ren granskog om den inte är gammal och gles. 

Tröskelvärde (arealkrav, täthet) 
Schablontäthet i västsvensk barr- och blandskog 1–3 par/km2 (Ottosson m fl 
2012). 
 
Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 50 reproducerande individ:  
8–25 km2  

 
Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 500 reproducerande individ:  
80–250 km2 

 
Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 5000 reproducerande individ:  
800–2500 km2 

Värdekärna 
Se ekologiska krav. Förekomst av död och murken ved är mycket viktig. 

Spridningsförmåga 
Normalt stannfågel och nära häckningsområdet året om. Vissa år kan arten 
emellertid företa omfattande vandringsrörelser på några tiotal mil (Svensson m 
fl 1999). 

Barriärer 
_ 

Känslighet för störningar 
– 

Beståndsstorlek i Västra Götaland (Ottosson m.fl. 2012) 
16 000 par (±6 000) 
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Karta 5. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för talltita utifrån vår första 
bedömning av SMD-marktäckesdata.  
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Karta 6. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för talltita utifrån vår andra 
bedömning av SMD-marktäckesdata. Kartan visar också lokaler där talltita noterats enligt uppgifter från 
Svalan samt livsmiljöer som bedömts vara barriärer eller skadliga. Fynduppgifterna från Svalan är hämtade 
från perioden 2010-2012. 
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Svartmes 
Biotop (ekologiska krav) 
Föredrar äldre, gärna fuktig grandominerad skog, men återfinns också i 
medelålders och unga granplanteringar, liksom delvis i lövskog med enstaka 
barrträd. Huvudsakligen hålhäckande. Större flyttningsbenägenhet och mindre 
specifika biotopkrav än övriga barrskogsmesar bidrar till att arten också 
förekommer i små och ganska isolerade skogspartier. 

Tröskelvärde (arealkrav, täthet) 
Schablontäthet i västsvensk tallskog 1–3 par/km2 och granskog, övrig barrskog 
och blandskog 2–7 par/km2 (Ottosson m fl 2012).  
 
Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 50 reproducerande individ:  
3,5–25 km2  

 

Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 500 reproducerande individ:  
35–250 km2 

 

Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 5000 reproducerande individ:  
350–2500 km2 
 

Värdekärna 
Se ekologiska krav. 

Spridningsförmåga 
Omfattande flyttningsrörelser år med dålig tillgång frösättning hos gran 
(Svensson m fl 1999). 

Barriärer 
_ 

Känslighet för störningar 
– 

Beståndsstorlek i Västra Götaland (Ottosson m.fl. 2012) 
42 000 par (±17 000) 
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Karta 7. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för svartmes utifrån vår 
första bedömning av SMD-marktäckesdata.  
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Karta 8. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för svartmes utifrån vår 
andra bedömning av SMD-marktäckesdata. Kartan visar också lokaler där svartmes noterats enligt uppgifter 
från Svalan samt livsmiljöer som bedömts vara barriärer eller skadliga. Fynduppgifterna från Svalan är 
hämtade från 2011. 



Ekologisk landskapsanalys över värdefulla barrskogar i Göteborgs kommun 

 

31 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Kungsfågel 
Biotop (ekologiska krav) 
Föredrar äldre, tät gran skog, men återfinns också i medelålders och ung 
planterad granskog, liksom blandskog.  

Tröskelvärde (arealkrav, täthet) 
Schablontäthet i västsvensk tallskog 5–10 par/km2, granskog 30–60 par/km2, 
övrig barrskog 15–30 par/km2 och blandskog 5–15 par/km2 (Ottosson m fl 
2012).  
 
Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 50 reproducerande individ:  
0,4–5 km2  

 

Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 500 reproducerande individ:  
4–50 km2 

 

Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 5000 reproducerande individ:  
40–500 km2 

Värdekärna 
Se ekologiska krav. 

Spridningsförmåga 
En del av det svenska beståndet, framför allt ungfåglar, flyttar söderut. 

Barriärer 
_  

Känslighet för störningar 
– 

Beståndsstorlek i Västra Götaland (Ottosson m.fl. 2012) 
350 000 par (±150 000) 
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Karta 9. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för kungsfågel utifrån vår 
första bedömning av SMD-marktäckesdata.  



Ekologisk landskapsanalys över värdefulla barrskogar i Göteborgs kommun 

 

33 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Karta 10. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för kungsfågel utifrån vår 
andra bedömning av SMD-marktäckesdata. Kartan visar också lokaler där kungsfågel noterats enligt uppgifter 
från Svalan samt livsmiljöer som bedömts vara barriärer eller skadliga. Fynduppgifterna från Svalan (maj–juni) 
är hämtade från 2000–2012. Fynduppgifterna november–februari är hämtade från 2011. 
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Spillkråka 
Biotop (ekologiska krav) 
Föredrar gammal, högproduktiv blandskog, men är vanlig också i ordinär barr- 
och blandskog. Förekomst av gamla, grova träd (ofta tall och asp) är nödvändig 
för bobygget, liksom död ved och stubbar för födosök. Reviren är stora och 
därför ingår oftast många olika biotoper i reviret. 

Tröskelvärde (arealkrav, täthet) 
Stannfågel med revirstorlek 100–1000 ha. Schablontäthet i västsvensk 
skogsmark omkring 0,2 par/km2 (Ottosson m fl 2012).  
 
Teoretiskt tröskelvärde för areal av västsvensk skog för 50 repr. individ:  
125 km2  

 

Teoretiskt tröskelvärde för areal av västsvensk skog för 500 repr. individ:  
1 250 km2 

 

Teoretiskt tröskelvärde för areal av skog för 5000 repr. individ:  
12 500 km2 

Värdekärna 
Se ekologiska krav. Tillgång till gamla, grova träd för bobygge, död ved och 
stubbar för födosök är särskilt viktigt. 

Spridningsförmåga 
Artens stora rörlighet medför att den klarar leva också i kraftigt fragmenterade 
skogar (Svensson m fl 1999). 

Barriärer 
_  

Känslighet för störningar 
– 

Beståndsstorlek i Västra Götaland (Ottosson m.fl. 2012) 
2 300 par (±800) 
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Karta 11. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för spillkråka utifrån vår 
första bedömning av SMD-marktäckesdata.  
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Karta 12. Kartan visar relativ sannolikhet för att en biotop ska vara en lämplig biotop för spillkråka utifrån vår 
andra bedömning av SMD-marktäckesdata. Kartan visar också lokaler där spillkråka noterats enligt uppgifter 
från Svalan samt livsmiljöer som bedömts vara barriärer eller skadliga. Fynduppgifterna från Svalan är 
hämtade från perioden 2010–2012. 
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Underlag för artdata 
Uppgifter om kända observationer av de olika fågelarterna har hämtats från 
Svalan i Artportalen. 
 

 
Karta 13. Karta som visar lokaler för fåglar i Artportalen (Svalan). Kartan ger en uppfattning om 
var de finns fler eller färre lokaler men ger ingen information om hur ofta eller intensivt varje lokal 
besökts. Mörkgröna lokaler är så kallade superlokaler vilka representerar ett större område än 
vad pricken ger sken av. 
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Förenklad marktäckeskarta 

 
Karta 14. Karta som framställts från GSD-Marktäcksdata och som översiktligt beskriver 
fördelningen av olika marktyper i Göteborgs kommun. Kartan visar sannolikt en liknande bild 
som t ex GSD-Terrängkarta skulle kunna ge, kanske med undantag för klassen urbant 
grönområde. 
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GSD-Marktäckesdatas tillförlitlighet 
Jämförelser med infraröda flygbilder visade att enbart 14 av totalt 100 ytor hade 
en mindre felprocent än 10%. Totalt 38% av arealen  var en annan naturtyp än 
vad SMD-klassen angav. Här nedan presenteras en sammanfattning av 
resultatet. På följande sidor presenteras en tabell som visar resultatet från varje 
provpunkt. 
 

Tabell 4. Sammanfattning av resultat från kontrollen av SMD-Marktäckesdatas tillförlitlighet. 
Avvikelsen visar hur stor andel som bättre överensstämmer med en annan SMD-klass. 
Kontrollen visade att 336 hektar av totalt 879 hektar avviker i högre grad än 10 % fran vad IR-
bilder an visade sig vara den korrekta naturtypen. 

Antal Areal 
(ha) 

Avvikelse 
% 

Avvikelse 
areal (ha) 

14 57 <10% 0 

11 166 10% 17 

13 64 20% 13 

7 308 30% 92 

9 44 40% 18 

6 18 50% 9 

7 47 60% 28 

3 12 70% 8 

5 13 80% 11 

3 6 90% 5 

22 135 100% 135 

100 879 38% 336 
 

Tabell 4. Kontrollen av SMD-Marktäckesdatas tillförlitlighet. 100 ytor bedömdes dvs var 100:de 
yta i databasen. Bedömning gjordes av avvikelser från databasens specifikationer. Tolkningen 
utfördes i infraröda färgortofoton med datum 2012-05-22 eller 2012-05-23 tillgängliga via 
Lantmäteriets WMS-tjänst.   
  
Antalytor GRIDCODE Avikelse % Avikande naturtyper Areal (ha) 

1 2   9 

1 3   15 

2 30   7 

1 40  svåra färger 2 

2 44   7 

2 45   3 

1 47   2 

2 48   7 
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Antalytor GRIDCODE Avikelse % Avikande naturtyper Areal (ha) 

2 81   6 

1 4 10 45 6 

1 30 10 11, 7 16 

1 40 10 48, 30, 5 106 

1 40 10 48, 5 13 

1 40 10 54, 7 8 

1 44 10 54, 7, 81 5 

1 44 10 7, 81, 48 4 

2 45 10 54 3 

1 48 10 5 1 

1 72 10 45 2 

1 6 20 48, 40 6 

1 32 20 5, 44 5 

1 40 20 45, 5, 32, 48 20 

1 44 20 46, 72 12 

1 44 20 48, 47 1 

1 45 20 30, 44, 48 3 

1 45 20 54, 72 5 

1 45 20 7 1 

1 45 20 72 2 

1 46 20 72, 45 3 

1 48 20 45 1 

1 48 20 45, 7 2 

1 71 20 40, 48 2 

1 6 30 30, 40 7 

1 40 30 48 4 

1 40 30 48, 45, 14, 44, 4 280 

1 46 30 72, 45 11 

1 48 30 45 1 

1 48 30 45, 7, 59 2 

1 59 30 47, 45 3 

1 6 40 7 2 

1 40 40 48, 45, 32, 5 11 

1 40 40 48, 5, 81, 47 6 

1 44 40 54 12 

1 44 40 72, 35 5 

1 46 40 45, 48, 72 1 

1 48 40 45, 47, 72 2 

1 48 40 45. 32, 59, 4 

1 48 40 48, 46, 7 2 
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Antalytor GRIDCODE Avikelse % Avikande naturtyper Areal (ha) 

1 32 50 41, 70 (möjl till övervägande del) 4 

1 40 50 48, 45, 47 1 

1 48 50 44 2 

1 48 50 45, 5, 32, 40 8 

1 54 50 48, 40, 7, 5 2 

1 59 50 55, 40, 5 2 

1 32 60 30, 5, 44 10 

1 40 60 44, 45, 54, 32, 48 7 

1 40 60 45, 48 5 

1 44 60 45. 72 8 

1 45 60 54 13 

1 48 60 40, 41, 44 1 

1 48 60 54, 59 2 

1 3 70 45, 40 4 

1 46 70 45, 48, 72 7 

1 54 70 47, 45, 48, 6, 30 2 

1 40 80 54, 48, 45 3 

1 42 80 40, 48, 50 2 

1 44 80 45, 72, 54 3 

1 48 80 44, 59 1 

1 54 80 55, 44 4 

1 40 90 54 (KLG), 48, 45 2 

1 47 90 40, 59 2 

1 48 90 44, 45 1 

1 14 100 45, 40, 48, 72 vanlig skogsmark! 78 

2 32 100 30 13 

1 40 100 45, 48, 54, 72 6 

1 40 100 48, 7 2 

1 40 100 54, 45, 32 1 

1 43 100 45, 54, 71, 81, 48 2 

1 44 100 40, 7 1 

1 44 100 45, 48 2 

1 44 100 45, 48, 47, 40 2 

1 44 100 54, 45, 48 10 

1 45 100 48 0 

1 45 100 54, 48 3 

1 48 100 45 2 

1 48 100 54, 45, 7 1 

1 54 100 40 (ung), 47, 45, 72 4 

1 54 100 40, 4 1 
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Antalytor GRIDCODE Avikelse % Avikande naturtyper Areal (ha) 

1 54 100 40, 5 1 

1 54 100 44, 45, 48 3 

1 54 100 45, 47, 40, 30 2 

1 54 100 47, 59 1 

1 55 100 48, 7, 30 1 
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Diskussion angående tröskelvärden för olika 
arter 
I följande avsnitt diskuteras förutsättningar för långsiktigt livskraftiga 
populationer, utifrån teoretiska tröskelvärden avseende arealer av barrskog. 
Fynddata från Artportalen har använts som stöd och för att verifiera gjorda 
antaganden utifrån teoretiska modeller. Marktäckeskartans olika klasser av 
skogstyper har inte kunnat ge några tillförlitliga relevanta data utan 
resonemanget bygger i princip på totalarealer av skog/barrskog.  
 
Den totala arealen barrskog i kommunen uppskattas till ca 100 km2, men 
bestånden är splittrade och fragmenterade från varandra. Fragmenteringen har 
störst begränsande betydelse för tjäder och kanske i viss mån för tofsmes. För 
alla arter utom tjäder, har sannolikt biotopernas kvalitéer avsevärt större 
betydelse än att områdena är stora och sammanhängande. Skogsbestånden 
kvalitéer är dock inte kartlagda i detalj, men har översiktligt kontrollerats på 
flygbilder. 

Tjäder 
Teoretiska modeller anger att det krävs en total areal av skog på 75–500 km2 , 
beroende på skogens biotopkvalitéer, för att en isolerad population av tjäder 
med 99% säkerhet ska kunna överleva 100 år. Om Göteborgs kommun 
teoretiskt vore en isolerad ö från omgivningen skulle den sannolikt inte kunna 
hysa en egen tjäderpopulation i ett långsiktigt perspektiv. Men kommunen ingår 
i ett större sammanhang och det finns stora skogsområden i öster. Det sker med 
stor sannolikhet in- och utvandring från öster och Göteborgs tjädrar är 
delpopulationer av en större så kallad metapopulation. Mot den bakgrunden 
bedöms tjäder långsiktigt kunna fortleva inom kommunen, åtminstone i de lite 
större skogsområdena vid Vättlefjäll och Bergsjön-Lerum, såvida deras 
kvalitéer inte försämras, eller att områden blir ännu mer isolerade. 
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Karta 15. Förutsättningar för tjäder inom Göteborgs kommun. Områden som redovisas med en streckad brun 
linje hyser idag sannolikt en population med tjäder. Den bruna streckade linjen symboliserar att det finns 
någon form av barriär som tjädrar sannolikt undviker, men barriären är inte absolut. Pilar visar på teoretiska 
platser där det sannolikt kan ske in och utvandring. Observera att pilarna bara är antaganden och att in– och 
utvandring även kan ske på andra platser.  
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1. Vättlefjäll 
Del av stort sammanhängande skogsområde som sträcker sig vidare upp mot 
Risveden och Trollhättan. Storleken på hela området beräknas vara över 500 
km2, vilket teoretiskt innebär att det har förutsättningar att hysa 500 individer, 
vilket är ett schablonvärde för en långsiktigt livskraftig tjäderpopulation (se 
föregående sida). 

2. Skogsområde mellan Bergsjön och Lerum 
Sammanhängande barrskogsområde ca 35 km2 stort som avgränsas av vägar 
och mindre odlingsmarker. Området är för litet för att långsiktigt kunna hysa en 
livskraftig isolerad tjäderpopulation. Men sannolikt sker viss in- och utvandring 
från närliggande större skogsområden. Området bör inte betraktas som helt 
isolerat. Sannolikt utgör tjäderpopulationen inom detta område snarare en 
delpopulation av en större metapopulation. Därmed bedöms förutsättningarna 
goda för en långsiktig stam av tjäder såvida skogens kvalitéer ej försämras, 
områdets storlek minskar eller att det blir mer isolerat/fragmenterat. 

3. Delsjöterrängen 
Skogsområde mellan Delsjön och Öjersjö, ca 30 km2 stort. Området är för litet 
för att långsiktigt kunna hysa en isolerad tjäderpopulation. Men området är en 
västlig utlöpare av ett närmare 1000 km2 stort skogsområde som sträcker sig 
från Härskogen och Alingsås. Detta stora område har goda förutsättningar att 
hysa en långsiktigt livskraftig tjäderpopulation och sannolikt förekommer viss 
in- och utvandring till skogarna kring Delsjön.  
Å andra sidan är Delsjöterrängen mindre lämplig för tjäder, eftersom många 
människor rör sig här och tjädern är störningskänslig. Däremot är de östra 
delarna på gränsen mot Partille kommun mer ostörda och lämpliga.  

4. Askim-Billdal 
Öster om Askim och Billdal finns ett naturområde med odlingsmarker, 
hällmarker, barr- och blandskogar. En del fynd i Artportalen talar för att tjäder 
förekommer. Området är dock relativt kraftigt i isolerat, dels av bebyggelse och 
hav i väster, dels av vägar, samhällen och odlingsmark i öster. Området är 
delvis fragmenterat av mindre odlingsmark, vägar och bebyggelse, och skogen 
uppfyller nog inte heller tjäderns biotopkrav fullt ut. Även om enstaka tjädrar 
förekommer bedöms inte de långsiktiga förutsättningarna som goda. 

5. Övriga delar av kommunen 
I övriga delar av kommunen är lämpliga barrskogar alltför små och 
uppsplittrade för att kunna hysa en livskraftig population av tjäder. Enligt 
uppgift ska tjäder ha förekommit på Hisingen under 1900-talets början men det 
finns inga aktuell fynd. 
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Övriga arter 
De övriga 5 arterna förekommer över hela kommunen på platser med barr- och 
blandskog, och man kan anta att flera av arterna har sina källpopulationer i de 
östra skogsdominerade delarna samt i skogsområden i gränstrakterna mot 
Mölndals kommun. Sannolikt kan samtliga arter betraktas som en stor 
metapopulation även om livsmiljöerna (eventuella delpopulationer) uppvisar ett 
fragmenterat mönster. Tofsmesen bedöms i högre grad utgöras av tydliga 
delpopulationer än t ex spillkråka, svartmes och kungsfågel. 
  
Det är inte relevant att beräkna tröskelvärden för enskilda bestånd eftersom 
bestånden ur genetisk synpunkt sannolikt inte är isolerade från varandra. 
Konnektiviteten avseende de aktuella arterna bedöms som tämligen god. 
Fåglarna med sin flygförmåga kan röra sig mellan olika skogsbestånd, kanske 
inte under häckningssäsong (utom möjligen spillkråka), men årligen sker 
sannolikt in och utvandring i olika skogsbestånd. Det som är avgörande för 
kungsfågelns, svartmesens, spillkråkans, talltitans och tofsmesens framtid i 
kommunen är den totala arealen av skog som uppfyller arternas krav (se 
artprofiler). Om kraven uppfylls väl (lämpliga skogar) krävs mindre 
totalareal. Om kraven uppfylls sämre (sämre skogar) krävs större totalareal.  
 
4 spridda skogsbestånd á 25 hektar vardera behöver inte vara mindre 
betydelsefulla än ett bestånd som är 100 hektar. I vissa fall kan det till och med 
vara tvärtom om biotopkvalitén i de mindre bestånden är bättre. Det går inte att 
med den kunskap vi har att förutsäga att vissa barrskogsbestånd saknar 
betydelse. Däremot kan man gissa att “tjäderns områden” i öster har störst 
betydelse även för kungsfågel, svartmes, talltita, tofsmes och spillkråka. Inte 
minst därför att dessa områden också naturligt hänger samman med ett större 
skogslandskap österut. Men man kan inte bortse från äldre skogsbestånd i 
övriga delar av kommunen och anta att de är oviktiga! En sådan slutsats saknas 
det underlag för. 

Tröskelvärden 
Här anges teoretiska arealer av barrskog som krävs för att de olika arterna ska 
kunna finnas med en långsiktigt livskraftig population (utifrån 500 
reproducerande individ). Kungsfågel 4–50 km2, svartmes 35–280 km2, talltita 
80–250 km2, tofsmes 40–500 km2 spillkråka 1250 km2. Låt oss anta att 
Göteborgs kommun har ca 100 km2 barrskog, men att skogen inte är optimal för 
någon av arterna och att Göteborgs kommun är en isolerad ö från omgivningen 
(de två första antagandena är realistiska men det tredje bara teoretiskt). Under 
sådana omständigheter skulle kommunen ”av egen kraft” enbart kunna hysa en 
livskraftig population med kungsfågel. För övriga arter är kommunens 
delpopulationer beroende av ett genetiskt in- och utflöde. I praktiken är det 
också så som verkligheten ser ut. Fåglarna uppfattar inga kommungränser. 
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Karta 16. Gröna områden på kartan kan hysa förutsättningar för barrskogslevande mesar och spillkråka, 
beroende på deras biotopkvalitet, vilken dock inte kunnat kartläggas.  

Samtliga 5 arter förekommer på fastlandet (1) inom kommunen. På öarna (2) saknas tofsmes. Skogarna på 
öarna är isolerade eftersom tofsmesen undviker öppet vatten. Skogsbestånden är för små för att själva kunna 
hysa livskraftiga populationer av tofsmes.  

Samtliga arter utom kungsfågel är beroende av ett genetiskt utbyte (in- och utvandring) med omgivande 
skogar. Detta symboliseras av de bruna pilarna. Pilarnas placering har dock ingen betydelse. Genetiskt utbyte 
mellan olika delpopulationer sker på många andra platser såväl in och ut ur kommunen som mellan olika 
bestånd inom kommunen. Exakt hur det sker vet vi inget om. 
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Slutsatser angående metoden 

Avsteg och kommentarer till metoden 
Värdekärna 
Termen ”värdekärna” är otydlig och kanske även onödig. Det som avses bör 
beskrivas under Biotop (ekologiska krav). 

Separata kartor för respektive art 
Här föreslår SMD-metoden att en gemensam analys skulle göras för arterna 
spillkråka, tofsmes, talltita, kungsfågel och svartmes. Vi har valt att genomföra 
analysen separat för varje art. Anledningen är att arternas krav skiljer sig åt och 
att vi var intresserade av att se om det gav något uttryck på kartorna. 
Slutsatserna för dessa fem arter presenterades däremot under en gemensam 
rubrik.  

Analysen 
Enligt SMD-metoden skulle själva analysen utföras genom interpolation av 
positiva och negativa värden. Vid dessa matematiska operationer skulle även 
konnektivitet, fragmentering, områdens storlek och mellanliggande avstånd, 
arternas spridningsförmåga och metapopulationsdynamik vägas in. Det finns en 
hel del oklarheter kring vad de olika viktade poängen ska representera, vilka 
övriga data som ska användas, vilka algoritmer som ska användas i 
interpolationen och vad resultatet förväntas representera.  

Artobservationer 
SMD-metoden innebär att prognoser av enskilda arters utbredning görs utifrån 
biotopdata och utan hänsyn tagen till kända uppgifter om arternas förekomst 
och utbredning. Metoden bör justeras så att man tar hänsyn till tillgängliga data 
avseende enskilda arters förekomst och utbredning. Observationsdata för 
enskilda arter kan ha samlats på många olika sätt, alltifrån metodiska 
inventeringar till mer slumpvisa och spontana observationer. Det går därför inte 
att ange en generell metod för hur dessa data ska beaktas. Om sådana data finns 
tillgängliga är det dock mycket värdefulla, inte minst för att kalibrera 
bedömningar avseende biotopers lämplighet för olika arter, eftersom denna typ 
av bedömningar ofta kan vara svåra även för erfarna biologer. 

Gynnande och missgynnade objekt 
SMD-metoden beskriver att man, förutom en värdering av varje SMD-klass 
utifrån arternas krav på sin livsmiljö, ska lägga till gynnande och missgynnande 
objekt. De gynnande objekten ska ges plusviktningar 1 till 5 och de 
missgynnande objekten ska ges minusviktningar -1 till -5.  
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Begrepp som gynnande och missgynnande objekt samt spridningsvägar 
behöver definieras utifrån vedertagna ekologiska principer. Det bör förtydligas 
hur dessa begrepp förhåller sig till de begrepp som föreslås för klasserna i 
GSD-marktäckesdata – ”olämplig livsmiljö” och ”optimal livsmiljö”. 
 
Istället för att arbeta med tre olika värderingsskalor som sedan summeras har vi 
valt att arbeta med en enda värderingsskala. Samma värderingsskala hade 
kunnat användas även för andra tillgängliga biotopdata, men i vårt fall fanns 
inga sådana data att använda.  
 
Om biotopdata finns från flera olika underlag kan det i många fall vara 
olämpligt att utföra summeringar så som SMD-metoden föreskriver. En 
summering förutsätter att det finns en typ av samband mellan olika data så att 
de förstärker varandra. Så är inte alltid fallet. I många fall bör istället aktuella 
och relevanta data släcka ut mindre aktuella och mindre relevanta data. Mer och 
mindre relevanta data bör aldrig summeras eller jämföras på samma villkor.  
De siffror som används för att vikta lämplighet, gynnade och missgynnade 
objekt i SMD-metoden är inga riktiga värden. Det är egentligen en form av 
poäng, de har ingen storhet och de saknar enhet. De bör därför inte användas för 
summeringar eller matematiska algoritmer vilka sedan ska leda fram till 
ekologiska slutsatser. 
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Frågeställningar 
Hur fungerar marktäckeskartan och övrig kartdata som kartunderlag till den 
här typen av analyser? 
För att kunna svara på den frågan måste man först precisera syftet med 
analysen. Syftet verkar både vara att identifiera värdefulla barrskogar samt att 
göra prognoskartor och analysera olika arters förväntade utbredningsmönster. 
Av den anledningen delas frågeställningen upp på två delfrågor. 
 
Hur fungerar metoden för att identifiera värdefulla barrskogar 
Att använda metoden för att identifiera värdefulla barrskogar är mindre 
lämpligt. Det beror på att GSD-marktäckesdata inte innehåller kriterier som är 
betydelsefulla vid värdering av skyddsvärd skog. Det hjälper då inte att gå en 
omväg via signalarter så länge det inte finns några faktiska observationer av 
arterna. Utan sådana observationer blir artanalyserna bara en form av 
cirkelbevis. Låt oss beskriva med ett exempel.  
 
Av SMD-marktäckesdata definitioner kan vi utläsa att SMD-klass 312122 är: 
 
”Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-dagen med en total 
krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd ej på 
mark med lav som dominerande vegetation i bottenskiktet. Trädhöjd är >15 
meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Minsta 
redovisningsenhet är 1 ha.” 
 
Hur ska vi då veta om denna skog är värdefull eller inte. Det finns ju inga 
kriterier för värdefull skog? En metod är att använda signalarter. Tjädern brukar 
betraktas som signalart. Om vi finner tjädern i skogen så kan vi dra slutsatsen 
att skogen är mer värdefull, eftersom vi sedan tidigare vet att skogar med tjäder 
ofta även hyser andra mindre vanliga arter. Signalarter kan bekräfta värderingar 
gjorda utifrån ekologiska förutsättningarna, men det kräver att vi verkligen 
finner signalarten! Om man däremot använder biotopdata för att förutsäga att 
signalarten finns, och sedan använder signalarten för att bekräfta biotopens 
värde blir det cirkelbevis. 
 
SMD-marktäckesdata innehåller möjligen viss information som kan vara 
värdefull vid en naturvärdesbedömning på landskapsnivå, men man kan inte 
trolla fram mer information enbart genom att göra artanalyser som inte tillför 
någon ytterligare data.  
 
Vill man kartera värdefulla barrskogar måste vi ha data som är adekvata för 
ändamået. Det kan t ex vara fynd av signalarter, tillgång på död ved, äldre skog, 
variationsrikedom osv. 
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Hur fungerar marktäckeskartan för att göra prognoskartor och analysera olika 
arters förväntade utbredningsmönster? 
 
Marktäckesdata kan användas som ett av flera verktyg för att bedöma 
sannolikheten att en viss art förekommer i landskapet. På landskapsnivå kan 
metoden vara användbar, men inte på beståndsnivå. Kartornas tillförlitlighet 
gäller enbart att de visar större områden och förväntade storskaliga mönster 
avseende de undersökta arternas utbredning. Men den bedömningen hade gått 
att göra lika bra genom att enbart använda SMD-marktäckesdatas huvudklasser 
eller SMD-terrängkartan. 
  
Marktäckesdata har stora begränsningar. Beskrivningen av SMD-klasserna är 
överlag schabloner och redovisar få av de ekologiska variabler som är av 
betydelse för mer känsliga arter. Att utifrån data ur marktäckeskartan 
poängsätta marktäckestypers lämplighet i sex olika klasser är inte möjligt. 
Presenterade marktäckedata är inte tillräckliga för att markera de mycket 
gynnsamma biotoperna (4 och 5 i poängssystemet). I de flesta fall finns även 
stora osäkerheter när det gäller 0:or, 1:or, 2:or och 3:or. Osäkerheten är så stor 
att resultatet sannolikt hade blivit likartat om all skog markerats som lämplig 
och all mark som inte är skog som olämplig.  
 
En stor risk med att använda marktäckskartan på det vis som föreslås i metoden 
är att det kan ge en falsk noggrannhet. Kartan kommer att visa detaljer som inte 
finns i verkligheten. Man kan frestas att använda marktäckskartans många olika 
underklasser för att noggrannare bedöma biotopernas lämplighet så som 
metoden föreskriver. Men de klassindelningar som används i SMD-
marktäckesdata ger inte en tillräckligt detaljerad bild av respektive biotop för 
att med god precision identifiera de bästa markerna ens för tjäder, som är den 
av arterna där miljökraven är bäst kända. För tjäderns del är det önskvärt med 
data för trädslag (tall/gran, men även lövinslag), skogens ålder, skiktning och 
slutenhet, fältskikt (bärris/gräs/ljung). För barrskogsmesarna tillkommer bl a 
data på förekomsten av död ved och för spillkråka förekomsten av grova boträd.  
Kombinationen av naturtyper är ofta viktig. Exempel: en tallskog utan små 
insprängda våtmarker förlorar i värde för tjädern hur lämplig den än ser ut i sig 
själv. Kombinationer av olika naturtyper ges inte automatiskt ur 
marktäckesdata. Kanske är det både effektivare och mer träffsäkert att okulärt 
leta efter större landskap med dessa kombinationer direkt på flygbilder med 
högre upplösning. 
 
Finns andra kartunderlag som är bättre? 
Vi bedömer att GSD-terrängkartan sannolikt hade fungerat bättre. SMD-
terrängkartan innehåller inte samma falska noggrannhet avseende 
martäckestyper som SMD-marktäckesdata. Den innehåller inte heller den 
besvärliga klassen urban park. En annan fördel är att den ingår i Lantmäteriets 
produkter som kontinuerligt uppdateras. Innehållet i Terrängkartan uppdateras 
varje veckoslut med de förändringar som görs i produktionsbasen. SMD-
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marktäckesdata är däremot producerat från satellitbilder och kartdata från 
omkring 2000. Det finns för närvarande inga planer på att uppdatera SMD-
marktäckesdata.  
 
Terrängkartan innehåller bl a markklasser för sjöar och större vattendrag, skog, 
lövskog, odlad mark, bebyggda områden, sankmark, berg i dagen, blockig 
mark, kalfjäll och annan öppen mark. Kartan innehåller också betydligt fler 
andra detaljer som kan vara av betydelse för analysen, t ex vägar, 
kraftledningar, golfbanor, naturreservat m.m. Här nedan presenteras en 
demokarta från Lantmäteriet. 
 
Data från terrängkartan bör alltid kompletteras med inventeringar från t ex 
Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Jordbruksverket eller Naturvårdsverket för arter 
där dessa uppgifter är relevanta. 
 

 

Karta 17. Demokarta av terrängkartan från Lantmäteriet.
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Hur väger man in konnektivitet respektive fragmentering, samt områdens 
storlek och mellanliggande avstånd i en analys? Hur ser de olika arternas 
spridningsförmåga och metapopulationsdynamik ut, och hur väger man in det i 
analysen? 
 
Spridningsförmåga och i viss mån konnektivitet vägs in i metoden genom att de 
olika arternas förväntade spridning inom olika biotoper klassificeras. Detta 
framgår främst av kartorna för tjäder och tofsmes.  
 
Övriga aspekter bör beaktas vid tolkning av resultat. Som stöd för tolkningen 
kan följande grundprinciper användas. 
 
•  Totalareal av en viss biotop är oftast den avförande faktorn av betydelse för 

populationers storlek, utbredning och långsiktiga överlevnad. 
• Biotoperna kvalité har stor betydelse. 
•  Lokala populationer samverkar och interagerar med varandra.  
•  Stora områden har bättre förutsättningar att hysa större populationer än 

små områden förutsatt att andra aspekter är jämförbara. 
•  Stora populationer har större överlevnad än små populationer förutsatt att 

andra aspekter är jämförbara. 
•  Stort avstånd mellan populationer innebär sämre konnektivitet. 
•  Spridningsbarriärer innebär sämre konnektivitet. 
•  Dålig konnektivitet innebär ökad utdöenderisk för populationen. 
•  Arter med dålig spridningsförmåga är mer känsliga för stora avstånd 

mellan populationerna än arter men bättre spridningsförmåga förutsatt att 
andra aspekter är jämförbara. 

 
Hur fungerar det att använda interpolation i den här typen av analys? 
Som SMD-metoden har formulerats är interpolation ingen lämplig metod för 
analys. Interpolation är inom matematiken en metod för att generera nya 
datapunkter från en diskret mängd av befintliga datapunkter. Interpolation 
innebär att man från befintliga data skapar nya punkter som är medelvärden av 
de ursprungliga. Ett enkelt exempel beskriv nedan: 
 
Låt oss anta att vi mäter temperaturen i Malmö och Kiruna. Temperaturen i 
Malmö är 20°C och i Kiruna 0°C. Genom interpolation skulle vi då kunna anta 
att temperaturen i Östersund (som ligger mittemellan) är 10°. Interpolation kan 
på så sätt vara ett hjälpmedel för att skapa en heltäckande kartbild utifrån 
åtskilda punkter som inte hänger ihop. I vårt fall har vi redan en heltäckande 
kartbild så det behovet finns inte. Interpolation används även för 
bildbearbetning (förvrängning av bildoriginal) med syfte att uppnå vissa 
visuella effekter. Med hjälp av olika algoritmer kan man förändra bilden för att 
uppnå en viss önskad visuell effekt. Sådan bildbearbetning kan in vissa fall 
användas vid presentationer för att uppnå vissa förutbestämda visuella effekter, 
men det är ingen ekologisk analysmetod.  
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1 Nomenklatur 

Svenska CORINE Land Cover (SCLC) 

Nomenklaturen i CORINE Land Cover (CLC) är ursprungligen utvecklad och anpassad för 
medelhavsländerna. Den är uppbyggd i tre nivåer (Tabell 1 och 2) och utgör på 3-ställig nivå 
en blandning av vegetations- och markanvändningsklasser. Av CLC:s 44 klasser förekommer 
35 klasser i Svenska CORINE Land Cover (SCLC)  (Tabell 1 och 2). 

Svenska Marktäckedata (SMD) 

För att bättre uppfylla svenska behov har en mer detaljerad produkt kallad Svenska 
Marktäckedata (SMD) tagits fram. SMD består av ett antal underklasser till SCLC:s 3-ställiga 
nivå enligt nomenklaturen i bilagan.  

Förutom tillägg av underklasser har den svenska produkten en mindre minsta 
redovisningsenhet vilket medfört att följande heterogena klasser förekommer i SCLC men 
inte i SMD: 

 komplexa jordbruksmarker (2.4.2)  

 mark dominerad av jordbruk, men med betydande inslag av naturlig vegetation (2.4.3).  

Vid tillägg av nationella underklasserna har SCLC:s grundstruktur och definitioner följts.  
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Tabell 1. Nomenclature for CORINE Land Cover (European Commission, 1993).  
* = classes are not represented in Sweden, ** = classes are only represented in the 25 ha product SCLC 
in Sweden. 

Level 1 Level 2 Level 3 

1.1 Urban fabric 1.1.1 Continuous urban fabric 
 1.1.2 Discontinuous urban fabric 
1.2 Industrial, commercial and transport units 1.2.1 Industrial or commercial units 
       1.2.2 Road and rail networks and associated land 
 1.2.3 Port areas 
 1.2.4 Airports 
1.3 Mine, dump and construction sites 1.3.1 Mineral extraction sites 
       1.3.2 Dump sites 
 1.3.3 Construction sites 
1.4 Artificial non-agricultural vegetated areas 1.4.1 Green urban areas 

1.
 A

rti
fic

ia
l 

su
rfa

ce
s 

       1.4.2 Sport and leisure facilities 
2.1 Arable land 2.1.1 Non-irrigated arable land 
 2.1.2 Permanently irrigated land* 
 2.1.3 Rice fields* 
2.2 Permanent crops 2.2.1 Vineyards* 
 2.2.2 Fruit trees and berry plantations 
 2.2.3 Olive groves* 
2.3 Pastures 2.3.1 Pastures 
2.4 Heterogeneous areas 2.4.1 Annual crops associated with permanent crops* 
 2.4.2 Complex cultivation patterns** 
 2.4.3 Land principally occupied by agriculture, with 

significant areas of natural vegetation** 

2.
 A

gr
ic

ul
tu

ra
l 

ar
ea

s 

 2.4.4 Agro-forestry areas* 
3.1 Forest 3.1.1 Broad-leaved forest 
 3.1.2 Coniferous forest 
 3.1.3 Mixed forest 
3.2 Shrub and/or herbaceous vegetation associations 3.2.1 Natural grassland 
       3.2.2 Moors and heathland 
 3.2.3 Sclerophyllous vegetation* 
 3.2.4 Transitional woodland shrub 
3.3 Open spaces with little or no vegetation 3.3.1 Beaches, dunes, and sand plains 
        3.3.2 Bare rock 
 3.3.3 Sparsely vegetated areas 
 3.3.4 Burnt areas 

3.
 F

or
es

t a
nd

 
se

m
i-n

at
ur

al
 

ar
ea

s 

 3.3.5 Glaciers and perpetual snow 
4.1 Inland wetlands 4.1.1 Inland marshes 
 4.1.2 Peatbogs 
4.2 Coastal wetlands 4.2.1 Salt marshes 
 4.2.2 Salines* 

4.
 W

et
la

nd
s 

 4.2.3 Intertidal flats* 
5.1 Inland waters 5.1.1 Water courses 
 5.1.2 Water bodies 
5.2 Marine waters 5.2.1 Coastal lagoons  
 5.2.2 Estuaries 5.

 W
at

er
 

bo
di

es
 

 5.2.3 Sea and ocean 
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Tabell  2. Svensk översättning av nomenklatur för CORINE Land Cover (European Commision, 1993).  
* = klass förekommer inte i Sverige, **= klass förekommer i Sverige endast på 25 ha nivå (SCLC).  

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

1.1 Stadsstruktur 1.1.1 Tät stadsstruktur 
 1.1.2 Gles stadsstruktur 
1.2 Industri, handelsenheter, offentlig service, 1.2.1 Industri, handelsenheter, offentlig service och 
      militära förläggningar och 
      transportenheter 

         militära förläggningar 
1.2.2 Väg- och järnvägsnät med kringområden 

 1.2.3 Hamnområden 
 1.2.4 Flygplats 
1.3 Gruvområden, deponier och byggplatser 1.3.1 Mineralextraktionsplatser 
 1.3.2 Deponier 
 1.3.3 Byggplatser 
1.4 Anlagda, ej jordbrukade, bevuxna områden  1.4.1 Urbana grönområden 

1.
 A

nl
ag

da
 y

to
r 

       1.4.2 Idrotts- och rekreationsområden 
2.1 Åkermark 2.1.1 Åkermark 
 2.1.2 Marker med ständig bevattning* 
 2.1.3 Risfält* 
2.2 Permanenta grödor 2.2.1 Vingårdar* 
 2.2.2 Frukt- och bärodling 
 2.2.3 Olivlundar* 
2.3 Betesmark 2.3.1 Betesmark 
2.4 Heterogen jordbruksmark 2.4.1 Årliga och permanenta grödor odlade tillsammans * 
 2.4.2 Komplexa jordbruksmarker** 
 2.4.3 Mark dominerad av jordbruk, men med betydande 

inslag av naturlig vegetation** 

2.
 J

or
db

ru
ks

m
ar

ke
r 

 2.4.4 Skogsjordbruk* 
3.1 Skog 3.1.1 Lövskog 
 3.1.2 Barrskog 
 3.1.3 Blandskog 
3.2 Busk- och/eller örtartade vegetationstyper  3.2.1 Naturligt gräsmark 
       3.2.2 Hedmark [utom gräshed] 
 3.2.3 Sclerophyllous vegetation* 
 3.2.4 Övergångsstadium i skog-/buskmark 
3.3 Öppen mark med ingen eller sparsam                 3.3.1 Stränder, sanddyner och sandslätter 
      Vegetation 3.3.2 Berg i dagen och blockmark 
 3.3.3 Områden med sparsam vegetation 
 3.3.4 Brandfält 

3.
 S

ko
g 

oc
h 

ha
lv

na
tu

rli
ga

 
m

ar
ke

r 

 3.3.5 Glaciärer och permanenta snöfält 
4.1 Sötvattenvåtmarker 4.1.1 Limnogena våtmarker  
 4.1.2 Myrar 
4.2 Saltpåverkade våtmarker 4.2.1 Saltpåverkade våtmarker 
 4.2.2 Saliner* 

4.
 V

åt
-m

ar
ke

r 

 4.2.3 Vader* 
5.1 Inlandsvatten 5.1.1 Vattendrag 
 5.1.2 Sjöar och dammar 
5.2 Marint vatten 5.2.1 Kustlagun 
 5.2.2 Estuarier 5.

 V
at

te
n 

   
  

 5.2.3 Kusthav och oceaner 
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2 Klassdefinitioner 

I detta avsnitt definieras och beskrivs varje klass utgående från följande struktur: 

 Definition: Klassdefinition vid framställning av SMD och SCLC i Sverige. 
Klassdefinitionen är baserad på den engelskspråkiga definitionen på europeisk nivå 
(CEC 1994 och EEA 2000) och översatt samt anpassad till svenska förhållande. 

 Förtydligande: I förekommande fall förtydligande till Definition och exempel på ingående 
objekt.  

 EEA: Redovisning av de fall där SMD klasser eller delar av SMD klasser förs till andra 3-
ställiga SCLC klasser. Vidare beskrivs i förkommande fall avvikelser mot CEC (1994) och 
EEA (2000).  

 Insamlingsmetod: Kortfattad beskrivning av insamlingsmetod för SMD.  
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Anlagda ytor (Huvudklass 1) 

Begreppen tätort, småort, bebyggelse och bebyggda områden används med följande 
definition: 

Tätort: Yttre avgränsning av sammanhängande bebyggda områden, andra artificiella 
hårdgjorda ytor och urbana grönområden utgående från SCB:s tätortsregister  (tätbebyggt 
område med minst 200 invånare och med ett avstånd av normalt högst 200 meter mellan 
fastigheter) och uppdaterat genom visuell tolkning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets 
databaser. 

Småort: Yttre avgränsning av sammanhängande bebyggda områden och andra artificiella 
hårdgjorda ytor utgående från SCB:s småortsregister (bebyggelse med mellan 50 och 200 
invånare och med ett avstånd av normalt högst 150 meter mellan fastigheter) 

Bebyggelse: Samlad bebyggelse (ytor med industribebyggelse ingår inte) eller områden med 
bebyggelseobjekt enligt Lantmäteriets databaser.  

Bebyggda områden: Alla typer av byggnader med tillhörande mark. 

Tät stadsstruktur (1.1.1) 

Definition: Bebyggelse inom tätort där mer än 80% utgörs av artificiella hårdgjorda ytor. 
Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 2 ha i SMD.  

Förtydligande: Klassen motsvaras huvudsakligen av områden i tätorters centrum där 
sammanhängande kvartersbebyggelse förekommer. Klassen överensstämmer till stor del 
med �”Sluten bebyggelse�” i Lantmäteriets databaser. 

Insamlingsmetod: Datorbaserad klassning av satellitdata (områden med lågt värde i 
vegetationsindex NDVI) inom avgränsning för tätort och samlad bebyggelse.  

Gles stadsstuktur (1.1.2) 

Definition: Bebyggelse där mellan 30 och 80% utgörs av artificiella hårdgjorda ytor. Övriga 
delar utgörs främst av vegetation som inte definierats som urbant grönområde. Klassen 
förekommer enbart i SCLC med minsta redovisningsenhet på 25 ha. 

Förtydligande: Klassen inkluderar bebyggelse, alltifrån villabebyggelse med relativt mycket 
grönska till tätare kvartersbebyggelse med mindre grönska. Förutom bostadshus ingår bl.a. 
kontorsbyggnader, kyrkogårdar, koloniområden (enbart i SMD, dvs. ej i SCLC) och 
fritidsbebyggelse beroende på andelen hårdgjorda ytor.  

EEA: Vid produktion av SCLC överförs koloniområden >25 ha till 242. SMD klassen 1123 
förs inte till 112 utan ytor >25 som utgörs av byggnader eller områden för djurhushållning 
och andra ekonomibyggnader vid jordbruksproduktion förs till klass 121. Vidare överförs 
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ytor >25 ha inom SMD klass 1123 som består av växthus och växthusområden till 211. 
Övriga områden >25 ha inom SMD klass 1123 förs till 242. 

Insamlingsmetod: Datorbaserad klassning av satellitdata inom tätort/småort samt inom vissa 
definierade masker i Lantmäteriets databaser eller GIS-operationer mellan definierade 
masker och objekt i Lantmäteriets databaser. Se underklasser nedan.  

Orter med mer än 200 invånare (1.1.2.1) 

Definition: Bebyggelse inom tätort där mellan 30 och 80% utgörs av artificiella hårdgjorda 
ytor. Övriga områden utgörs främst av vegetation som inte definierats som urbant 
grönområde.  

Klassen förekommer endast som överklass till nedanstående underklasser i SMD. 

Orter med mer än 200 invånare och med mindre områden av trädgårdar och grönområden 
(1.1.2.1.1) 

Definition: Bebyggelse inom tätort där mellan 50 och 80% utgörs av artificiella hårdgjorda 
ytor. Övriga områden utgörs främst av vegetation som inte definierats som urbant 
grönområde. Klassen förekommer enbart i SMD med minsta redovisningsenhet på 2 ha. 

Förtydligande: Klassen inkluderar friliggande flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor med 
betydande andel (men relativt klass 1.1.2.1.2 mindre områden) av grönska.  I övrigt se under 
huvudklass 1.1.2.  

Insamlingsmetod: Datorbaserad klassning av satellitdata (områden med varken låga eller höga 
värden vegetationsindex NDVI) inom avgränsning för tätort, samlad bebyggelse och ytor 
med bebyggelseobjekt. 

Orter med mer än 200 invånare och med större områden av trädgårdar och grönområden 
(1.1.2.1.2) 

Definition: Bebyggelse inom tätort där mellan 30 och 50% utgörs av artificiella hårdgjorda 
ytor. Övriga områden utgörs främst av vegetation som inte definierats som urbant 
grönområde. Klassen förekommer enbart i SMD med minsta redovisningsenhet på 2 ha. 

Förtydligande: Klassen inkluderar villabebyggelse, radhus och flerfamiljshus med relativt stor 
andel grönska i form av trädgårdar, gräsmattor och planteringar. I övrigt se under 
huvudklass 1.1.2.  

Insamlingsmetod: Datorbaserad klassning av satellitdata (områden med höga värden 
vegetationsindex NDVI) inom avgränsning för tätort, samlad bebyggelse och ytor med 
bebyggelseobjekt. 
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Orter med mindre än 200 invånare (1.1.2.2) 

Definition: Bebyggelse inom småort eller utanför tätort och småort där mellan 30 och 80% 
utgörs av artificiella hårdgjorda ytor. Övriga områden utgörs främst av vegetation. Klassen 
förekommer enbart i SMD med minsta redovisningsenhet på 2 ha. 

Förtydligande: Klassen inkluderar villabebyggelse, radhus och fritidsbebyggelse (men ej 
fritidsbebyggelse utanför småort som hör till klass 142) med varierande mängd grönska. 
Förutom bostadshus kan klassen innehålla kontorsbyggnader, ekonomibyggnader vid 
jordbruksproduktion, kyrkogårdar och koloniområden (om koloniområden  ingår i 
bebyggelsemask).  

Insamlingsmetod:  

GIS-operation där bebyggelseområde och annan öppen mark i Lantmäteriets databaser som 
förekommer inom SCB småort sätts till 1122 om inte tolkade SMD klasser förekommer inom 
samma område. 

GIS-operation där samlad bebyggelse (exklusive fritidsbebyggelse) i Lantmäteriets databaser 
utanför tätort eller småort sätts till 1122 om inte tolkade SMD klasser förekommer inom 
samma område. 

Landortsbebyggelse med tomtmark av öppen karaktär (1.1.2.3) 

Definition: Grupper av eller enstaka hus, gårdar med tomtmark och trädgårdar av öppen 
karaktär som ligger utanför tätort och småort och där mellan 30 och 80% utgörs av artificiella 
hårdgjorda ytor. Klassen förekommer enbart i SMD med minsta redovisningsenhet på 2 ha. 

Förtydligande: Bebyggelseobjekt som ingår är hus enligt definitionen i GSD, större bostadshus 
utanför samlad bebyggelse i GSD, slott, herrgård, kyrka och ruin. Växthus och 
växthusområden ingår i klassen. Vidare ingår anläggningsområden för pälsdjursgård. 

Insamlingsmetod: 

GIS-operation där klassen avgränsas utgående från en radie av 25 meter från enstaka 
bebyggelseobjekt (med ej byggnader inom 121) inom öppen mark i Lantmäteriets databaser. 
Klassen tillåts förekomma endast utanför tätort och småort. 

Visuell tolkning av satellitdata med stöd av bl.a. anläggningslinjer och upplysningstext i 
Lantmäteriets databaser. 

Industri, handelsenheter, offentlig service och militära förläggningar (1.2.1) 

Definition: Bebyggda områden som utgörs av industri, handelsenheter, offentlig service och 
andra offentliga byggnader, samt militära förläggningar. Mer än 30% av ytan utgörs av 
artificiella hårdgjorda ytor (områden med asfalt o dyl för olika ändamål samt byggnader). 
Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 2 ha i SMD. 
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Förtydligande: I klassen ingår industriområden, köpcentra, sjukhus, vårdhem, skolor, militära 
förläggningar, fängelser, bibliotek, museum, hotell, mässhallar, större 
transformatorområden, kraftverk, vattenverk, reningsverk o dyl.  

EEA: I SCLC utgörs klassen även av byggnader eller områden för djurhushållning och andra 
ekonomibyggnader vid jordbruksproduktion.  

Insamlingsmetod:  

Datorbaserad klassning av satellitdata (områden med låga värden vegetationsindex NDVI) 
inom avgränsning för tätort men utanför samlad bebyggelse och ytor med bebyggelseobjekt. 

Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser och annan kartdata 
utanför tätort med undantag av fall där vägkartan  endast är tillgängligt (tolkning sker här 
även inom tätort). Industriområden enligt Lantmäteriets databaser kopieras och utgör ett 
centralt underlag vid tolkning. 

Väg- och järnvägsnät med kringområden (1.2.2) 

Definition: Samtliga motorvägar samt alla vägar och järnvägar med en bredd större än 50 m 
inkluderas i SMD. Samtliga motorvägar samt vägar och järnvägar som är bredare än 100 m 
inkluderas i SCLC. Till vägar och järnvägar inräknas tillhörande mark såsom trafikplatser, 
servicestationer, område innanför rondell, vägren, vägbank, rastplatser vid väg, 
järnvägsstationer och bangårdar. Dessa områden inkluderas om ytan är >25 ha i SCLC och 
>5 ha i SMD.    

Förtydligande: Alla motorvägar inkluderas både i SCLC och i SMD. 

Insamlingsmetod: Motorvägar enligt Lantmäteriets databaser buffras genom en GIS-operation 
till 50 m respektive 100 m bredd. Övriga vägar, järnvägsområden och tillhörande mark till 
vägar och järnvägar erhålls genom visuell tolkning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets 
databaser.  

Hamnområden (1.2.3) 

Definition: Hamnområden inklusive kaj, dockor och marinor. Minsta redovisningsenhet är 25 
ha i SCLC och 5 ha i SMD. 

Förtydligande: Kaj, brygga, pir, vågbrytare och dylikt inkluderas om de är >100 m breda i 
SCLC och >50 m breda i SMD. Vid mindre bredd och/eller när den sammanlagda ytan av 
ovannämnda stukturer är mindre än minsta redovisningsenhet medräknas vattenspegel som 
omsluts av två bryggor eller dyl.  

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser.   
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Flygplats (1.2.4) 

Definition: Flygplats med start- och landningsbanor med beläggning (betong eller asfalt) samt 
tillhörande byggnader, anläggningar och andra ytor såsom gräsmarker. Minsta 
redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 5 ha i SMD. 

Förtydligande: Militära flygplatser som syns i satellitbilden men ej redovisas i Lantmäteriets 
databas, karteras.  

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser. 

Mineralextraktionsplatser (1.3.1) 

Definition: Öppna extraktionsplatser där brytning och uttag sker av mineraler, bergarter samt 
sand- och grus. Tillhörande byggnader, industrier, bergkross, vägar o dyl inkluderas. 
Klassen förekommer enbart i SCLC med minsta redovisningsenhet på 25 ha. 

Förtydligande: Klassen inkluderar områden där brytning och uttag sker av malm, grus, sand, 
sten, kalk, skiffer o dyl. Vidare inkluderas bergkross på plats. Industrier och deponier ingår i 
klassen om dess yta är mindre än minsta redovisningsenhet. Om extraktionsplatsen är täckt 
av vegetation ingår den ej i klassen. Vattenfylld mineralextraktionsplats tillhör klass �”sjöar 
och dammar�”. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser 
och information från SGU (grusproduktionsdatabas). 

Grus- och sandtag (1.3.1.1) 

Definition: Grus- och sandtag samt tillhörande byggnader, industrier, vägar o dyl. Endast 
naturgrus. Klassen förekommer endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 2 ha. 

Förtydligande: Klassen inkluderar områden där uttag sker av grus eller sand. Om 
extraktionsplatsen är täckt av vegetation ingår den ej i klassen. Vattenfyllt grus- och sandtag 
tillhör klass �”sjöar och dammar�”. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser 
och information från SGU (grusproduktionsdatabas). 

Övriga mineralextraktionsplatser (1.3.1.2) 

Definition: Extraktionsplatser för brytning och uttag av mineraler och bergarter. Bergkross, 
tillhörande byggnader, industrier, bergkross, vägar o dyl inkluderas. Klassen förekommer 
endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 2 ha. 

Förtydligande: Klassen inkluderar områden där brytning och uttag sker av malm, sten, kalk, 
skiffer o dyl. Vidare inkluderas bergkross på plats. Om extraktionsplatsen är täckt av 
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vegetation ingår den ej i klassen. Vattenfylld mineralextraktionsplats tillhör klass �”sjöar och 
dammar�”. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser 
och information från SGU (grusproduktionsdatabas). 

Deponier (1.3.2) 

Definition: Deponier (kommunala, industriella eller gruvavfall) inklusive tillhörande 
byggnader, industrier, vägar o dyl. Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 5 ha i 
SMD. 

Förtydligande: Bilskrotar ingår. Slamdammar/bassänger kring cellulosa- och gruvindustrier 
eller reningsverk ingår. Om deponin är täckt av vegetation ingår den ej i klassen. Vattenfylld 
deponi tillhör klass �”sjöar och dammar�”.  

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser 
och information i EMIR (EMIssions Register). 

Byggplatser (1.3.3) 

Definition: Byggplatser för vägar, broar, tunnlar, byggnader o dyl. Minsta redovisningsenhet 
är 25 ha i SCLC och 5 ha i SMD. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser 
och information från kommun och länsstyrelse.  

Urbana grönområden (1.4.1) 

Definition: Grönområden inom tätorter där >70% utgörs av vegetation och resterande yta kan 
bestå av byggnader och andra artificiellt hårdgjorda ytor. Minsta redovisningsenhet är 25 ha 
i SCLC och 2 ha i SMD.  

Förtydligande: Klassen inkluderar vegetationsrika områden inom tätort vilka kan utgöras av 
bl.a. parker, gräsfält, kyrkogårdar, koloniområden (enbart i SMD, dvs. ej i SCLC), djurpark, 
botanisk trädgård, nöjespark och skogsområden. Grönområden kan innehålla enstaka 
byggnader och hårdgjorda ytor. Klassen inkluderar inte öppna våtmarker eller åkermark.  

EEA: Vid produktion av SCLC överförs koloniområden >25 ha till 242. 

Insamlingsmetod: Datorbaserad klassning av satellitdata (områden med höga värden 
vegetationsindex NDVI) inom avgränsning för tätort men utanför bebyggelseområde och 
ytor med bebyggelseobjekt. 
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Idrotts- och rekreationsområden (1.4.2) 

Definition: Idrotts- och sportanläggningar, flygfält (gräs) och golfbana, ej urban park, 
campingplats och utanför tätort/småort belägen fritidsbebyggelse. Tillhörande byggnader 
och anläggningar ingår. Klassen förekommer enbart i SCLC med minsta redovisningsenhet 
på 25 ha.   

Förtydligande: Idrotts- och sportanläggningar inkluderar idrottsanläggning, skjutbana, 
motorbana, hästsportanläggning och hundkapplöpningsbana. Vidare inkluderas skidpist 
(men ej i SCLC).  

EEA: Skidpist (men ej tillhörande byggnader och anläggningar) förs till klass under 
huvudgrupp 3 vid produktion av SCLC. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser. 
Fritidsbebyggelse erhålls direkt från Lantmäteriets databaser och i områden med vägkarta 
sker en visuell kontroll mot satellitdata och annan kartinformation. 

Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana samt hästsportanläggning och 
hundkapplöpningsbana (1.4.2.1) 

Definition: Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana samt hästsportanläggning och 
hundkapplöpningsbana med tillhörande byggnader och anläggningar. Klassen förekommer 
enbart i SMD med minsta redovisningsenhet på 2 ha. 

Förtydligande: Klassen erhålls från Lantmäteriets databas: sport- och idrottsaktiviteter (på 
plan, bana eller rink), jaktskyttebana, bågskyttebana, permanent skjutbana, 
motorsportanläggningar samt trav- och galoppbana. Även idrottsanläggningar tillhörande 
skolor och utomhusbassänger ingår. Travbanor som har åker eller skog i mitten tillfaller åker 
eller skog. Om anläggningen omsluter en sjö (< 2 ha) ingår sjön i klassen om anläggningen är 
< 2 ha. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser. 

Flygfält (gräs) (1.4.2.2) 

Definition: Flygfält med start- och landningsbana av gräs med tillhörande byggnader och 
anläggningar. Klassen förekommer enbart i SMD med minsta redovisningsenhet på 5 ha. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser. 

Skidpist (1.4.2.3) 

Definition: Skidpist med tillhörande byggnader och anläggningar. Klassen förekommer 
enbart i SMD med minsta redovisningsenhet på 5 ha. 
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EEA: I SCLC (142) ingår inte skidpist (utom tillhörande byggnader och anläggningar). I 
SCLC sätts skidpist till en �”naturlig klass�” t.ex. hedmark eller naturlig gräsmark. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser. 

Golfbana (1.4.2.4) 

Definition: Golfbana med tillhörande byggnader och anläggningar. Klassen förekommer 
enbart i SMD med minsta redovisningsenhet på 5 ha. 

Förtydligande: Mindre mellanliggande av annan klass tilldelas klassen. Om klassen omsluter 
en sjö (< 2 ha) ingår sjön i klassen om klassen är < 2 ha.  

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser. 

Ej urban park (1.4.2.5) 

Definition: Parkliknande områden utanför tätort såsom nöjespark, djurpark, park vid slott 
och herrgårdar inklusive tillhörande byggnader och anläggningar. Klassen förekommer 
enbart i SMD med minsta redovisningsenhet på 5 ha. 

Förtydligande: Större kyrkogårdar/begravningsplatser utanför tätort inkluderas i denna klass. 
För park vid slott ingår all annan öppen mark i anslutning till slott. Endast park kring större 
herrgårdar ingår. Om klassen omsluter en sjö (< 2 ha) ingår sjön i klassen om klassen är < 5 
ha. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser 
och med beaktande av SMD klass 1123. 

Campingplats och fritidsbebyggelse (1.4.2.6) 

Definition: Campingplatser (inklusive husvagnscamping) och utanför tätort/småort belägen 
fritidsbebyggelse. Klassen förekommer enbart i SMD med minsta redovisningsenhet på 2 ha.  

Förtydligande: Campingplatser inkluderas endast om de framträder i satellitdata. 

Insamlingsmetod:  

Campingplatser erhålls genom visuell tolkning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets 
databaser. 

Fritidsbebyggelse erhålls genom två tillvägagångssätt. Fall 1 är områden där vägkartan men 
ej terrängkartan förkommer och innebär att fritidsbebyggelse erhålls genom att subtrahera 
SCB tätort och småort från vägkartans tätorter. En visuell kontroll utförs mot satellitdata 
med stöd av Lantmäteriets databaser. Fall 2 är områden där terrängkartan existerar och 
fritisbebyggelse utanför tätort och småort erhålls direkt från terrängkartan.     
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Jordbruksmarker (Huvudklass 2) 

Åkermark (2.1.1) 

Definition: Mark som lagts under plog med odlingar av spannmål, oljeväxter, rotfrukter och 
köksväxter med inte frukt och bär. I begreppet ingår även betes- och slåttervallar som ingår i 
rotationsbruk, gamla åkrar och energiskog. Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 2 
ha i SMD. 

Förtydligande: Jordgubbsodling tillhör åkermark. Fröplantage ingår ej.  

Plantskola som är omgiven av åkermark förs till åkermark. Omges plantskola av skog 
klassificeras ytan som hygge. Vid blandad omgivning bestäms plantskolans klasstillhörighet 
av dominerande omgivande markslag. 

EEA: Vid produktion av SCLC överförs ytor >25 ha som består av växthus och 
växthusområden från 1123 till 211. Avvikelse från EEA (2000) är möjlig åkermark >25 ha som 
har legat i träda i mer än 3 år (dessa skall tillhöra  324 eller 231 enligt EEA, 2000).  

Insamlingsmetod: Åkermark (exklusive växthus och växthusområden på åkermark för SCLC) 
erhålls direkt från Lantmäteriets databaser. 

Frukt- och bärodling (2.2.2) 

Definition: Mark som används för frukt- eller bärodling (exklusive jordgubbar) i kommersiell 
skala. Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 2 ha i SMD.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls direkt från �’fruktodling�’ i Lantmäteriets databaser samt 
genom visuell tolkning av satellitdata med stöd av anläggningslinje för �’fröplantage�’ 
�’fruktodling�’ i Lantmäteriets databaser. 

Betesmarker (2.3.1)  

Definition: Gräsmark som används för eller har använts för bete eller slåtter och inte ingår i 
ett rotationsbruk. Träd eller buskar täcker < 30 % av ytan. Minsta redovisningsenhet är 25 ha 
i SCLC och 2 ha i SMD.  

Förtydligande: Gräsmarkerna är hävdade och kan vara gödslade, påverkade av insådd vall, 
kemisk bekämpning eller dränering.  Betesmark med träd eller buskar som täcker >30 % av 
ytan karteras som skogs- eller buskmarksklass (under 3.2).  

Gräsmarker som inte är kreatursbetade (ej renbete) och med klimatisk eller annan naturlig 
påverkan som förhindrar eller försvårar träd- eller buskväxt förs till �’Naturlig gräsmark�’.  

EEA: Avvikelse från EEA (2000) är att betesmark på nedlagd åkermark (som ej brukats på 
minst 3 år) kan tillfalla åkermark (om de ingår i Lantmäteriets åkermask). Möjlig avvikelse är 
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även att trädbevuxen betad ängsmark (med träd och buskar upp till 50% täckning) inte 
tillfaller betesmark utan i första hand en skogsklass eftersom de troligen återfinns inom 
skogsmasken i Lantmäteriets databaser. Det är dock tveksamt om det finns ytor >25 ha av 
denna karaktär. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata inom annan öppen mark i Lantmäteriets 
databaser men utanför övriga �”färdiga�” SMD klasser. 

Komplexa jordbruksmarker (2.4.2) 

Definition: Blandning av mindre ytor av åkermark och betesmark där ingen kategori täcker 
>75% eller <25% av den totala ytan. Förekommer endast i SCLC med minsta 
redovisningsenhet på 25 ha. 

Förtydligande: Klassen inkluderar betesmark och åkermark som är mindre än minsta 
redovisningsenhet. Klassen inkluderar även betesmark (< minsta redovisningsenhet) inom 
ett större åkermarksområde (> minsta redovisningsenhet).  Koloniområden ingår i klassen. 
Bebyggelse eller enstaka byggnader kan ingå om de artificiella ytorna täcker <30% av ytan. 

Insamlingsmetod: GIS-analys av ingående SMD klasser och efterföljande visuell kontroll mot 
satellitdata och indata. 

Mark dominerad av jordbruk, men med betydande inslag av naturlig 
vegetation (2.4.3) 

Definition: Blandning av mindre ytor av jordbruksmark och naturliga eller halvnaturliga 
marker där ingen kategori täcker >75% eller <25% av den totala ytan. Förekommer endast i 
SCLC med minsta redovisningsenhet på 25 ha. 

Förtydligande: Klassen inkluderar klasser inom jordbruksmark och naturliga/halvnaturliga 
marker som är mindre än minsta redovisningsenhet. Jordbruksmark utgörs av åkermark, 
frukt- och bärodling, betesmark eller koloniområden. Naturliga/halvnaturliga marker utgörs 
av skog, övergångsstadium i skog-/och buskmark, naturlig gräsmark, hed, våtmarker men 
även klasser såsom vatten och berg-i-dagen. Bebyggelse eller enstaka byggnader kan ingå 
om de artificiella ytorna täcker <30% av ytan. 

Insamlingsmetod: GIS-analys av ingående SMD klasser och efterföljande visuell kontroll mot 
satellitdata och indata. 
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Skog och halvnaturliga marker (Huvudklass 3) 

Förklaring av följande begrepp: 

Skogsmask motsvarar skikten barr- och blandskog, lövskog, fjällbjörkskog/fjällskog och 
hygge i Lantmäteriets terrängkarta, vägkarta och GGD.  

Lövskog (3.1.1) 

Definition: Trädbeklädda områden med en total krontäckning på >30%, varav >75% av 
krontäckningen utgörs av lövträd. Trädhöjd är >5 meter med undantag av naturligt 
lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen förekommer endast i SCLC med minsta 
redovisningsenhet på 25 ha.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom Lantmäteriets skogsmask 
med undantag av Lantmäteriets kartmask för kalfjäll/fjällhed där lövskog kan förekomma. 

Lövskog, ej på myr eller berg-i-dagen (3.1.1.1) 

Definition: Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-dagen med en total 
krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av lövträd. Trädhöjd är >5 
meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen förekommer 
endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata med stöd av riksskogstaxeringens provytor där dessa förekommer. 
Klassen avgränsas till att förekomma inom Lantmäteriets skogsmask med undantag av 
Lantmäteriets kartmask för kalfjäll/fjällhed där klassen kan förekomma. Vidare avgränsas 
klassen till att förekomma utanför Lantmäteriets sankmarksmask och berg-i-dagen mask. I 
de fall berg-i-dagen mask saknas erhålls den genom datorbaserad klassning av berg-i-dagen 
i satellitdata under skogsmask. 

Lövskog på myr (3.1.1.2) 

Definition: Trädbeklädda områden inom våtmark med en total krontäckning på >30%, varav 
>75% av krontäckningen utgörs av lövträd. Trädhöjd är >5 meter med undantag av naturligt 
lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen förekommer endast i SMD med minsta 
redovisningsenhet på 1 ha.   

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom överlappande område för 
Lantmäteriets skogsmask och sankmarksmask. 
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Lövskog på berg-i-dagen (3.1.1.3) 

Definition: Trädbeklädda områden nedom fjällen, på berg-i-dagen eller hällmarker, med en 
total krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av lövträd. Trädhöjd är 
>5 meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen 
förekommer endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom överlappande område för 
Lantmäteriets skogsmask och berg-i-dagen mask. I de fall berg-i-dagen mask saknas erhålls 
den genom datorbaserad klassning av berg-i-dagen i satellitdata under skogsmask. 

Barrskog (3.1.2) 

Definition: Områden bestående av träd med en total krontäckning på >30%, varav >75% av 
krontäckningen utgörs av barrträd. Trädhöjd är >5 meter med undantag av naturligt 
lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen förekommer endast i SCLC med minsta 
redovisningsenhet på 25 ha.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom Lantmäteriets skogsmask 
med undantag av Lantmäteriets kartmask för kalfjäll/fjällhed där barrskog kan förekomma 

Barrskog, ej på myr eller berg-i-dagen (3.1.2.1) 

Definition: Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-dagen med en total 
krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd. Trädhöjd är >5 m 
med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts.  

Klassen förekommer endast som överklass till nedanstående underklasser i SMD.  

Barrskog på lavmark (3.1.2.1.1) 

Definition: Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-dagen med en total 
krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd på mark med lav 
som dominerande vegetation i bottenskiktet. Trädhöjd är >5 meter med undantag av 
naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen förekommer endast i SMD med minsta 
redovisningsenhet på 1 ha.   

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom Lantmäteriets skogsmask 
med undantag av Lantmäteriets kartmask för kalfjäll/fjällhed där klassen kan förekomma. 
Vidare avgränsas klassen till att förekomma utanför Lantmäteriets sankmarksmask och berg-
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i-dagen mask. I de fall berg-i-dagen mask saknas erhålls den genom datorbaserad klassning 
av berg-i-dagen i satellitdata under skogsmask. 

Barrskog, ej på lavmark (3.1.2.1.2) 

Definition: Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-dagen med en total 
krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd ej på mark med 
lav som dominerande vegetation i bottenskiktet. Trädhöjd är >5 meter med undantag av 
naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts.  
Klassen förekommer med en minsta redovisningsenhet på 1 ha i SMD endast innanför 
områden med fjällskog och kalfjäll/fjällhed enligt Lantmäteriets kartmasker. Utanför dessa 
områden förekommer klassen endast som en överklass till nedanstående underklasser i 
SMD.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom Lantmäteriets skogsmask 
med undantag av Lantmäteriets kartmask för kalfjäll/fjällhed där klassen kan förekomma. 
Vidare avgränsas klassen till att förekomma utanför Lantmäteriets sankmarksmask och berg-
i-dagen mask. I de fall berg-i-dagen mask saknas erhålls den genom datorbaserad klassning 
av berg-i-dagen i satellitdata under skogsmask. 

Barrskog, ej på lavmark, 5-15 m (3.1.2.1.2.1) 

Definition: Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-dagen med en total 
krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd ej på mark med 
lav som dominerande vegetation i bottenskiktet. Trädhöjd är mellan 5 och 15 meter med 
undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts.  
Klassen förekommer endast i SMD och endast utanför fjällskogsmask och kalfjälls-
/fjällhedsmask med minsta redovisningsenhet på 1 ha. 

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata med stöd av riksskogstaxeringens provytor. Klassen avgränsas till 
att förekomma inom Lantmäteriets skogsmask (exklusive fjällskogskogsmask). Vidare 
avgränsas klassen till att förekomma utanför Lantmäteriets sankmarksmask och berg-i-
dagen mask. I de fall berg-i-dagen mask saknas erhålls den genom datorbaserad klassning 
av berg-i-dagen i satellitdata under skogsmask. 

Barrskog, ej på lavmark, >15 m (3.1.2.1.2.2) 

Definition: Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-dagen med en total 
krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd ej på mark med 
lav som dominerande vegetation i bottenskiktet. Trädhöjd är >15 meter.  
Klassen förekommer endast i SMD och endast utanför fjällskogsmask och kalfjälls-
/fjällhedsmask med minsta redovisningsenhet på 1 ha. 
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Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata med stöd av riksskogstaxeringens provytor. Klassen avgränsas till 
att förekomma inom Lantmäteriets skogsmask (exklusive fjällskogsmask). Vidare avgränsas 
klassen till att förekomma utanför Lantmäteriets sankmarksmask och berg-i-dagen mask. I 
de fall berg-i-dagen mask saknas erhålls den genom datorbaserad klassning av berg-i-dagen 
i satellitdata under skogsmask. 

Barrskog på myr (3.1.2.2) 

Definition: Trädbeklädda områden inom våtmark med en total krontäckning på >30%, varav 
>75% av krontäckningen utgörs av barrträd. Trädhöjd är >5 meter med undantag av 
naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen förekommer endast i SMD med minsta 
redovisningsenhet på 1 ha.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom överlappande område för 
Lantmäteriets skogsmask och sankmarksmask. 

Barrskog på berg-i-dagen (3.1.2.3) 

Definition: Trädbeklädda områden, på berg-i-dagen eller hällmarker, med en total 
krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd. Trädhöjd är >5 
meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen förekommer 
endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom överlappande område för 
Lantmäteriets skogsmask och berg-i-dagen mask. I de fall berg-i-dagen mask saknas erhålls 
den genom datorbaserad klassning av berg-i-dagen i satellitdata under skogsmask. 

Blandskog (3.1.3) 

Definition: Områden bestående av träd med en total krontäckning på >30%, varav varken 
lövträd eller barrträd utgör >75% av krontäckningen. Trädhöjd är >5 meter med undantag av 
naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen förekommer endast i SCLC med 
minsta redovisningsenhet på 25 ha.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom Lantmäteriets skogsmask 
med undantag av Lantmäteriets kartmask för kalfjäll/fjällhed där blandskog kan 
förekomma.   
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Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen (3.1.3.1) 

Definition: Trädbeklädda områden utanför våtmark med en total krontäckning på >30%, 
varav varken lövträd eller barrträd utgör >75% av krontäckningen. Trädhöjd är >5 meter 
med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen förekommer endast i 
SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata med stöd av riksskogstaxeringens provytor där dessa förekommer. 
Klassen avgränsas till att förekomma inom Lantmäteriets skogsmask med undantag av 
Lantmäteriets kartmask för kalfjäll/fjällhed där klassen kan förekomma. Vidare avgränsas 
klassen till att förekomma utanför Lantmäteriets sankmarksmask och berg-i-dagen mask. I 
de fall berg-i-dagen mask saknas erhålls den genom datorbaserad klassning av berg-i-dagen 
i satellitdata under skogsmask. 

Blandskog på myr (3.1.3.2) 

Definition: Trädbeklädda områden inom våtmark med en total krontäckning på >30%, varav 
varken lövträd eller barrträd utgör >75% av krontäckningen. Trädhöjd är >5 meter med 
undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. Klassen förekommer endast i 
SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom överlappande område för 
Lantmäteriets skogsmask och sankmarksmask.  

Blandskog på berg-i-dagen (3.1.3.3) 

Definition: Trädbeklädda områden, på berg-i-dagen eller hällmarker, med en total 
krontäckning på >30%, varav varken lövträd eller barrträd utgör >75% av krontäckningen. 
Trädhöjd är >5 meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. 
Klassen förekommer endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha.  

Insamlingsmetod: Klassen erhålls inom nedan definierade områden genom datorbaserad 
klassning av satellitdata. Klassningen utförs med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Klassen avgränsas till att förekomma inom överlappande område för 
Lantmäteriets skogsmask och berg-i-dagen mask. I de fall berg-i-dagen mask saknas erhålls 
den genom datorbaserad klassning av berg-i-dagen i satellitdata under skogsmask. 

Naturlig gräsmark (3.2.1) 

Definition: Gräsmark präglad av klimatisk eller annan naturlig påverkan som förhindrar eller 
försvårar trädväxt. Vegetationen skall täcka >50% av ytan. Gräs och örter skall dominera 
(>75%) den del av ytan som täcks av vegetation. Markerna skall inte vara kreatursbetade 
gräsmarker. Renbete i fjällen tillåts.  Markerna skall inte vara gödslade, påverkade av insådd 
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vall eller kemisk bekämpning.  
Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC. I SMD förekommer klassen med en minsta 
redovisningsenhet på 5 ha eller 25 ha utanför områden med fjällskog och kalfjäll/fjällhed 
enligt Lantmäteriets kartmasker. Innanför dessa områden förekommer klassen endast som en 
överklass till nedanstående underklasser i SMD.  

Förtydligande: Utanför kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed tillämpas en minsta 
redovisningsenhet på 5 ha där vegetationskarta finns och 25 ha tillämpas i övriga områden.  
Klassen utgörs av gräsmarker som är öppna p.g.a. av naturliga förhållanden orsakade av 
klimat, jordart/berggrund eller vatten. I klassen ingår öppna naturliga gräsmarker såsom 
gräshed, lågörtäng, och högörtäng. Naturliga strandängar och gräsrika hedar (t.ex. 
sandgräshed) innefattas. Påtagligt glesa gräsmarker (< 50% vegetation), t.ex. på alvarmarker, 
klassificeras som �”Områden med sparsam vegetation�”. Inkluderat i klassen är även gräsrika 
militära övningsfält som inte är kreatursbetade. Naturlig gräsmark där träd eller buskar 
täcker > 30% av ytan karteras som skogs- eller buskmarksklass. 

EEA: Permanenta sanddyner med tät gräs- och örtvegetation (grå sanddyner) och s.k. vita 
sanddyner med tät gräsvegetation som är >25 ha förs till 3.3.1 vid produktion av SCLC. Vid 
produktion av SCLC förs de delar inom gräshed (3211) som har <50% vegetation och är >25 
ha till områden med sparsam vegetation (333). 

Insamlingsmetod: I områden för Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed sker 
kartering genom datorbaserad klassning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets databaser. 
Utanför dessa områden sker kartering genom visuell tolkning av satellitdata i kombination 
med information från Länsstyrelser och vegetationsdatabaser. 

Gräshed (3.2.1.1) 

Definition: Gles vegetation som domineras av styvstarr och klynnetåg. Klassen omfattar 
främst mellanalpin region. Ofta förekommer ett mer eller mindre stort inslag av block eller 
berg i dagen. På lägre nivåer dominerar andra arter och gräsheden omfattar här 
övergångsformer mot både lågörtäng och skarp till torr rished.  
Klassen förekommer endast i SMD inom Lantmäteriets kartmask för fjällskog och 
kalfjäll/fjällhed med en minsta redovisningsenhet på 1 ha. 

Förtydligande: Denna klass kan också inkludera snölegesamhällen och blöta myrartade stråk i 
den mellanalpina zonen i de fall de ej är snötäckta vid registreringstillfället för satellitdata. 
Styvstarr (Carex bigelowii Torr. ex Schwein) och klynnetåg (Juncus trifidus L.).  

Insamlingsmetod: Datorbaserad klassning av satellitdata  med stöd av Lantmäteriets databaser 
inom områden för Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed.  

Örtäng (3.2.1.2) 

Definition:  Lågörtäng med gräs- och örtdominerade vegetationstyper bundna till 
snöskyddad mark, ofta med rörligt markvatten, samt högörtäng med frodig vegetation med 
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högvuxna örter och gräs.  
I lågörtäng återfinns huvudsakligen lågvuxna örter och vanliga arter är smörblomma 
fjällviol, daggkåpa och fjällveronika. Frodigheten kan variera. Vid kalkpåverkad lågörtäng 
blir växtsamhällen mer artrika med arter som fjällglim, fjällvedel och fjällgentiana. Lågörtäng 
har störst utbredning i lågalpin region.  
I högörtäng tillkommer arter som midsommarblomster, fjällkvanne, smörbollar och 
brudborste. Högörtäng uppträder vanligen på sluttande kalkrik mark med rörligt 
markvatten och förekommer främst ett stycke upp i lågalpin region, ofta med inslag av vide. 
Högörtäng uppträder även i branter, speciellt i kalkrika fjäll. 
Örtäng förekommer endast i SMD inom Lantmäteriets kartmask för fjällskog och 
kalfjäll/fjällhed med en minsta redovisningsenhet på 1 ha. 

Förtydligande: Övergångsformer mot buskmarker och frisk samt fuktig/våt rished kan 
förekomma inom örtäng (högörtäng). Dessa övergångsformer kan vara motstridiga 
definitionen av naturlig gräsmark. 
Smörblomma (Ranunculus acris L.), fjällviol (Viola biflora L.), daggkåpa (Alchemilla spp), 
fjällveronika (Veronica alpina L.), fjällglim (Silene acaulis (L.) Jacq.), fjällvedel (Astragalus 
alpinus L.) fjällgentiana (Gentiana nivalis L.), midsommarblomster (Geranium sylvaticum L.), 
fjällkvanne (Angelica arcangelica L.), smörbollar (Trollius europaeus L.) och brudborste (Cirsium 
helenioides (L.) Hill). 

Insamlingsmetod: Datorbaserad klassning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets databaser 
inom områden för Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed.  

Hedmark (utom gräshed) (3.2.2)  

Definition: Vegetation med låg och sluten växtlighet dominerad av ris, buskar och 
örtvegetation. Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC. I SMD är minsta redovisningsenhet 
1 ha inom Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed samt 5 ha eller 25 ha i 
övriga delar av landet.   

Förtydligande: Utanför kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed tillämpas en minsta 
redovisningsenhet på 5 ha där vegetationskarta finns samt i Blekinge och 25 ha tillämpas i 
övriga områden.  
I klassen ingår skarp rished, torr rished, frisk rished, fuktig-våt rished. Dvärgbjörk och 
lågvuxna buskar tillåts förekomma. Gräsrika hedar (t.ex. sandgräshed förs till naturlig 
gräsmark). I enlighet med EEA (2000) kan markerna vara betade om vegetationen 
fortfarande är av hedmarkskaraktär. Vegetationsgles hedmark som t.ex. alvarhed förs till 
�”Områden med sparsam vegetation�”. Hedmarker med träd eller buskar som täcker > 30% av 
ytan karteras som skogs- eller buskmarksklasser.   

EEA: Vid produktion av SCLC inkluderas SMD klass Busksnår (3241) för ytor >25 ha inom 
Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed.  

Insamlingsmetod: I områden för Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed sker 
kartering genom datorbaserad klassning av satellitdata (i grupperna skarp, torr, frisk, fuktig-
våt rished) med stöd av Lantmäteriets databaser. Utanför dessa områden sker kartering 
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genom visuell tolkning av satellitdata i kombination med information från Länsstyrelser och 
vegetationsdatabaser. 

Övergångsstadium i skog-/buskmark (3.2.4) 

Definition: Busksnår, hygge och ungskog. Klassen förekommer endast i SCLC med en minsta 
redovisningsenhet av 25 ha. 

Förtydligande: Klassen kan förekomma både innanför och utanför våtmark. 

EEA: Buskmarker (SMD klass 3241) större än 25 ha inom Lantmäteriets kartmask för 
fjällskog och kalfjäll/fjällhed förs i SCLC till 322. 

Insamlingsmetod:  

I områden för Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed sker kartering av 
buskmark genom datorbaserad klassning av satellitdata  med stöd av Lantmäteriets 
databaser. Utanför dessa områden sker kartering av buskmark genom visuell tolkning av 
satellitdata i kombination med information från Länsstyrelser och vegetationsdatabaser. 
Buskmarker kan förekomma innanför och utanför Lantmäteriets skogsmask (inklusive 
fjällskogsmask) och sankmarksmask. 

Hygge och ungskog erhålls inom Lantmäteriets skogsmask (exklusive fjällskogsmask) 
genom datorbaserad klassning av satellitdata med stöd av riksskogstaxeringens provytor där 
dessa förekommer. Inom fjällskogsmask erhålls hygge och ungskog med stöd av visuell 
tolkning av satellitdata. Hygge och ungskog tillåts endast i säkra fall förekomma ovanför 
gränsen för föryngringsavverkning enligt Skogsvårdsorganisationen.  
 

Hygge karteras även genom visuell tolkning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets 
databaser i de fall där Lantmäteriets område för plantskola på annan öppen mark omges av 
skog. 

Busksnår (3.2.4.1) 

Definition: Buskar med en total täckning på >30% och en höjd mellan ca 1 och 5 meter. 
Klassen förekommer endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha inom 
Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed samt 5 ha eller 25 ha i övriga delar 
av landet.  

Förtydligande: Utanför kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed tillämpas en minsta 
redovisningsenhet på 5 ha där vegetationskarta finns samt i Blekinge och 25 ha tillämpas i  
övriga områden. 
Inkluderar enbuskmarker, lövbuskmarker (inklusive Ölandstok), buskkärr och videsnår. I 
fjällområden omfattar klassen även friska-våta rishedar med i huvudsak viden men även 
högvuxen och tät dvärgbjörk eller inslag av glest stående fjällbjörkar. I fjällområdet 
inkluderas även våta ängssamhällen med högvuxna buskar. 
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EEA: Buskmarker (SMD klass 3241) större än 25 ha inom Lantmäteriets kartmask för 
fjällskog och kalfjäll/fjällhed förs i SCLC till 322.  

Insamlingsmetod: I områden för Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed sker 
kartering genom datorbaserad klassning av med stöd av Lantmäteriets databaser. Utanför 
dessa områden sker kartering genom visuell tolkning av satellitdata i kombination med 
information från Länsstyrelser och vegetationsdatabaser. 

Hygge (3.2.4.2) 

Definition: Öppna och igenväxande hyggen där träd/buskar har en höjd på ca < 2 meter. 
Klassen förekommer endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha. 

Insamlingsmetod: Erhålls inom Lantmäteriets skogsmask (exklusive fjällskogsmask) genom 
datorbaserad klassning av satellitdata med stöd av riksskogstaxeringens provytor där dessa 
förekommer. Inom fjällskogsmask erhålls hygge med stöd av visuell tolkning av satellitdata. 
Hygge tillåts endast i säkra fall förekomma ovanför gränsen för föryngringsavverkning 
enligt Skogsvårdsorganisationen.  
 
  

Hygge karteras även genom visuell tolkning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets 
databaser i de fall där Lantmäteriets område för plantskola på annan öppen mark omges av 
skog. 

Ungskog (3.2.4.3) 

Definition: Ungskog med en täckning på >30% och en höjd mellan ca 2 och 5 meter. Klassen 
förekommer endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha. 

Insamlingsmetod: Erhålls inom Lantmäteriets skogsmask (exklusive fjällskogsmask) genom 
datorbaserad klassning av satellitdata med stöd av riksskogstaxeringens provytor där dessa 
förekommer. Inom fjällskogsmask erhålls ungskog med stöd av visuell tolkning av 
satellitdata. Ungskog tillåts endast i säkra fall förekomma ovanför gränsen för 
föryngringsavverkning enligt Skogsvårdsorganisationen.   

Stränder, sanddyner och sandslätter (3.3.1) 

Definition: Stränder, dyner och slätter med sand eller grus och med ingen eller sparsam 
vegetation. Stränder med klappersten ingå i klassen. Minsta redovisningsenhet är 25 
ha/minst 100 m bred i SCLC och 2 ha/minst 50 m bred i SMD. För sandområden/dyner i 
inlandet utanför vegetationskartans område är minsta redovisningsenhet 25 ha i SMD med 
undantag av Blekinge där minsta redovisningsenhet är 2 ha. 
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Förtydligande: Ackumulation av sand och grus längs vattendrag ingår. Vidare inkluderas 
alpina vattendrag med ackumulation av sand och grus i de nedre delarna (här ingå 
sandurfält).  

EEA: Permanenta sanddyner med tät gräs- och örtvegetation (grå sanddyner) och s.k. vita 
sanddyner med tät gräsvegetation som är >25 ha förs från 3.2.1 till 3.3.1 vid produktion av 
SCLC. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata sker med stöd av Lantmäteriets databaser. 
För sandområden/dyner i inlandet utanför vegetationskartans område utnyttjas information 
från Länsstyrelser. 

Berg i dagen och blockmark (3.3.2) 

Definition: Berg i dagen och blockmark där ytan saknar eller har sparsam högre vegetation 
men kan vara moss- eller lavklätt. Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 1 ha i SMD. 

Förtydligande: Blockmark inkluderar rasbranter, blocksänkor,  blockstränder. Om skog täcker 
>30% av ytan tillfaller den en skogsklass. 

Insamlingsmetod: Erhålls från Lantmäteriets databaser i de fall där dessa redovisar berg-i-
dagen inom annan öppen mark.  

I övriga områden erhålls klassen genom datorbaserad klassning av satellitdata i kombination 
med Lantmäteriets databaser (annan öppen mark) och SGU:s jordartsdatabaser. I de fall där 
SGU:s jordartsdatabas saknas sker en datorbaserad klassning av satellitdata inom 
Lantmäteriets masker annan öppen mark, kalfjäll/fjällhed och fjällskog med stöd av 
Lantmäteriets databaser.  

Områden med sparsam vegetation (3.3.3) 

Definition: Vegetationsfattiga marker med föga eller utvecklat bottenskikt. Fältskiktet har en 
täckning mellan ca 10% och 50%. I fjällområdet inkluderas huvudsakligen snölegor och 
gradienter mot dem.  Nedanför fjällen inkluderas vegetationsfattiga hedar och alvarmarker.  
Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC. I SMD är minsta redovisningsenhet 1 ha inom 
Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed samt 5 ha eller 25 ha i övriga delar 
av landet.   

Insamlingsmetod: Utanför kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed tillämpas en minsta 
redovisningsenhet på 5 ha där detaljerat underlag finns, t.ex. vegetationskarta och 25 ha 
tillämpas i områden där detaljerat underlag inte är tillgängligt.  
I områden för Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed sker kartering genom 
datorbaserad klassning av med stöd av Lantmäteriets databaser. Utanför dessa områden sker 
kartering genom visuell tolkning av satellitdata i kombination med information från 
Länsstyrelser och vegetationsdatabaser. 
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Brandfält (3.3.4) 

Definition: Brandfält som är svartbrända inom �”skog och halvnaturliga marker�”. Minsta 
redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 5 ha i SMD. 

Förtydligande: Enbart brandfält som är synliga i satellitdata vid registreringstillfället 
inkluderas. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets databaser och 
information från Räddningsverket.  

Glaciärer och permanenta snöfält (3.3.5) 

Definition: Permanent snö- och ismassa i högfjäll. Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC 
och 2 ha i SMD. 

Insamlingsmetod: Erhålls dels direkt från �”glaciär�” enligt Lantmäteriets databaser och dels 
genom datorbaserad klassning av satellitdata i fjällområdet. 
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Öppna våtmarker (Huvudklass 4) 

Limnogena våtmarker (4.1.1) 

Definition: Öppna våtmarker som i stor utsträckning påverkas av vatten från sjöar och 
vattendrag. Vidare ingår blekevåtmarker/blekesjöar inklusive blekvätar. Minsta 
redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 1 ha i SMD. 

Förtydligande: �”Öppna�” definieras som < 30% täckning av träd eller buskar. Inkluderar 
sumpkärr, alluvialkärr, madmarker om �”blåmyr�” i Lantmäteriets databas.  Vidare inkluderas 
rotad vattenvegetation såsom vass, starr, säv, kaveldun och igelknopp. 

EEA: Områden >25 ha med vattenvegetation av vass, starr, säv, kaveldun och igelknopp förs 
i SCLC till från 5122 till 411. 

Insamlingsmetod: Erhålls genom visuell tolkning av satellitdata kombinerat med GIS-
operation av Lantmäteriets �”blå myr�” och �”vatten�” som identifierats som sjö eller större 
vattendrag. Klassen avgränsas till att förekomma inom sankmarksmask �”blåmyr�” (ej 
skogsklädd) i Lantmäteriets databaser.  

Blekvätar erhålls från �”blekvätar�” i Lantmäteriets databaser. 

Myrar (4.1.2) 

Definition: Öppna torvbildande våtmarker som inte väsentligt påverkas av sjö, havsvatten 
eller vatten från vattendrag. Förekommer endast i SCLC med minsta redovisningsenhet på 
25 ha. 

Förtydligande: �”Öppna�” definieras som < 30% täckning av träd eller buskar. Inkluderar 
rismyr, fast- och mjukmattemyr, lösbottenmyr, alluvialkärr (om �”brunmyr�” i LMV:s databas)  
och torvtäkt. 

Insamlingsmetod: Erhålls i södra Sverige (söder om flarkmyrarnas huvudsakliga utbredning) 
från �”blå myr�” respektive �”brunmyr�” (ej skogsklädd) i Lantmäteriets databaser. I norra 
Sverige erhålls klassen genom datorbaserad klassning av satellitdata inom Lantmäteriets 
sankmarksmask (ej skogsklädd). Torvtäkt erhålls genom visuell tolkning av satellitdata inom  
sankmarksmask och �”torvtäkt�” i Lantmäteriets databaser. 

Blöt myr (4.1.2.1) 

Definition: Blöt, svårframkomlig myr. Omfattar främst lösbottenmyr, men även blöta 
mossdominerade mjukmattemyrar (båda kan förekomma som mosse eller kärr), samt 
sumpkärr utom exceptionellt biomassrika sumpkärr. I klassen inkluderas också de delar av 
myren som är rik på gölar. Förekommer endast i SMD med minsta redovisningsenhet  på 1 
ha. 
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Insamlingsmetod: Erhålls i södra Sverige (söder om flarkmyrarnas huvudsakliga utbredning) 
från �”blå myr�” (ej skogsklädd) i Lantmäteriets databaser. I norra Sverige erhålls klassen 
genom datorbaserad klassning av satellitdata inom Lantmäteriets sankmarksmask (ej 
skogsklädd).  

Övrig myr (4.1.2.2) 

Definition: Omfattar ristuvemyr, fastmattemyr samt torrare mjukmattemyrar (vilka samtliga 
kan förekomma som kärr eller mosse). Exceptionellt biomasserika sumpkärr kan dessutom 
förekomma. Förekommer endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha. 

Förtydligande: Inkluderar även alluvialkärr (om dessa är �”brunmyr�” i LMV:s databas) och i 
norra Sverige de lösbottenmyrar som är �”yttorra�” vid datumet för satellitbilden.    

Insamlingsmetod: Erhålls i södra Sverige (söder om flarkmyrarnas huvudsakliga utbredning) 
från �”brun myr�” (ej skogsklädd) i Lantmäteriets databaser. I norra Sverige erhålls klassen 
genom datorbaserad klassning av satellitdata inom Lantmäteriets sankmarksmask (ej 
skogsklädd). 

Torvtäkt (4.1.2.3) 

Definition: Brytning och uttag av torv i myrmarker. Förekommer endast i SMD med minsta 
redovisningsenhet på 1 ha. 

Förtydligande: Även ej aktiva torvtäkter som fortfarande är öppna ingår. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata inom  sankmarksmask och �”torvtäkt�” i 
Lantmäteriets databaser. 

Saltpåverkade våtmarker (4.2.1) 

Definition: Öppna våtmarker som i stor utsträckning påverkas av vatten från hav. Minsta 
redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 1 ha i SMD. 

Förtydligande: Inkluderar rotad vattenvegetation såsom vass och säv. Inkluderar 
marskområden (områden där sediment avsätts av havet vid högvatten). Som hav inräknas 
även Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. 

EEA: Områden >25 ha med vattenvegetation av vass, starr, säv, kaveldun och igelknopp förs 
i SCLC till från 5232 till 421. 

Insamlingsmetod: Erhålls genom visuell tolkning av satellitdata kombinerat med GIS-
operation av Lantmäteriets �”blå myr�” och �”vatten�” som identifierats till salt eller bräckt 
vatten.  

Klassen avgränsas till att förekomma inom sankmarksmask �”blåmyr�” (ej skogsklädd) i 
Lantmäteriets databaser. 
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Vatten (Huvudklass 5) 

Vattendrag (5.1.1) 

Definition: Vattendrag inklusive kanaler med en bredd av minsta 100 m i SCLC och minst 50 
m i SMD. Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och 2 ha i SMD. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata utgående från urval av vattendrag enligt 
SMHI samt med stöd av Lantmäteriets databaser avseende vattenytor. 

Sjöar och dammar (5.1.2) 

Definition: Sjöar och dammar med öppen respektive vegetationstäckt yta. Klassen 
förekommer endast i SCLC med en minsta redovisningsenhet av 25 ha.  

Förtydligande: I klassen ingår flytbladsvegetation såsom näckrosor, nate, andmat. Vidare kan 
vattenvegetation såsom vass, starr, säv, kaveldun och  igelknopp ingå.  

EEA: Områden >25 ha med vattenvegetation av vass, starr, säv, kaveldun och igelknopp förs 
i SCLC till 411.  

Insamlingsmetod: GIS-operation med vattenytor och kustlinje enligt Lantmäteriets databaser 
och ej urval av vattendrag enligt SMHI. Inom detta område sker en datorbaserad klassning 
av satellitdata för att erhålla öppna vattenytor respektive vegetationstäckta ytor. 

Vattenytor utanför vattenmask enligt Lantmäteriets databaser erhålls genom datorbaserad 
klassning av satellitdata samt efterföljande visuell kontroll och editering.  

Sjöar och dammar, öppen yta (5.1.2.1) 

Definition: Sjöar och dammar med öppen vattenyta. Klassen förekommer endast i SMD med 
minsta redovisningsenhet på 1 ha. 

Förtydligande: I klassen ingår flytbladsvegetation såsom näckrosor, nate, andmat. 

Insamlingsmetod: GIS-operation med vattenytor och kustlinje enligt Lantmäteriets databaser 
och ej urval av vattendrag enligt SMHI.  Inom detta område sker en datorbaserad klassning 
av satellitdata för att erhålla öppna vattenytor. 

Vattenytor (�”nytt vatten�”) utanför vattenmask enligt Lantmäteriets databaser erhålls genom 
datorbaserad klassning av satellitdata samt efterföljande visuell kontroll och editering.  

Sjöar och dammar, vegetationstäckt yta (5.1.2.2) 

Definition: Sjöar och dammar med yttäckande vattenvegetation. Klassen förekommer endast i 
SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha. 
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Förtydligande: I klassen ingår flytbladsvegetation såsom näckrosor, nate, andmat. Vidare kan 
vattenvegetation såsom vass, starr, säv, kaveldun och  igelknopp ingå. Områden >25 ha med 
vattenvegetation av vass, starr, säv, kaveldun och igelknopp förs i SCLC till 411. 

Insamlingsmetod: GIS-operation med vattenytor och kustlinje enligt Lantmäteriets databaser 
och ej urval av vattendrag enligt SMHI. Inom detta område sker en datorbaserad klassning 
av satellitdata för att erhålla ej öppna vattenytor (�”vegetationstäckta ytor�”).  

Kustlagun (5.2.1) 

Definition: Vattensamling som är helt eller delvis avskilt från havet av en smal landremsa. 
Minsta redovisningsenhet är 25 ha i SCLC och SMD med undantag av Blekinge där 2 ha 
tillämpats för SMD. 

Förtydligande: Till laguner räknas i Östersjön flador och småvatten i låglänta områden som 
p.g.a. landhöjningen nyligen helt eller delvis avsnörts från havet.  

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata med stöd av information från Länsstyrelser.  

Estuarier (5.2.2) 

Definition: Den del av en flodmynning där havets inflytande märks genom 
vattenståndsvariationer och inblandning av saltvatten. Minsta redovisningsenhet är 25 ha i 
SCLC och SMID med undantag av Blekinge där 5 ha tillämpats för SMD. 

Förtydligande: Vattenvegetation såsom vass, starr-, nate- och slingearter kan ingå i estuarier 
om dessa områden ej är klassificerade som sankmark enligt Lantmäteriets databaser. Som 
hav inräknas även Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata med stöd av information från Länsstyrelser. 

Kusthav och oceaner (5.2.3) 

Definition: Öppet eller vegetationstäckt vatten utanför kustlinje. Klassen förekommer endast i 
SCLC med en minsta redovisningsenhet av 25 ha. 

Förtydligande: Som kusthav inräknas även Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. I klassen 
ingår flytbladsvegetation men även annan vattenvegetation såsom vass.  

EEA: Områden >25 ha med vattenvegetation av vass, starr, säv, kaveldun och igelknopp förs 
i SCLC till 421.  

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets databaser (ytor 
kopieras). Gräns mellan vattendrag och kusthav avgränsas i tveksamma fall enligt 
översiktskartans kustlinje. Inom detta område sker en datorbaserad klassning av satellitdata 
för att erhålla öppna vattenytor respektive vegetationstäckta ytor. 
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Vattenytor utanför vattenmask enligt Lantmäteriets databaser erhålls genom datorbaserad 
klassning av satellitdata samt efterföljande visuell kontroll och editering.  

Kusthav och oceaner, öppen yta (5.2.3.1) 

Definition: Öppet vatten utanför kustlinje. Klassen förekommer endast i SMD med minsta 
redovisningsenhet på 1 ha. 

Förtydligande: Som kusthav inräknas även Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets databaser (ytor 
kopieras). Gräns mellan vattendrag och kusthav avgränsas i tveksamma fall enligt 
översiktskartans kustlinje. Inom detta område sker en datorbaserad klassning av satellitdata 
för att erhålla öppna vattenytor. 

Vattenytor (�”nytt vatten�”) utanför vattenmask enligt Lantmäteriets databaser erhålls genom 
datorbaserad klassning av satellitdata samt efterföljande visuell kontroll och editering.  

Kusthav och oceaner, vegetationstäckt yta (5.2.3.2) 

Definition: Vatten utanför kustlinje med yttäckande vattenvegetation. Klassen förekommer 
endast i SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha. 

Förtydligande: Som kusthav inräknas även Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. I klassen 
ingår flytbladsvegetation men även annan vattenvegetation såsom vass. Områden >25 ha 
med vattenvegetation av vass, starr, säv, kaveldun och igelknopp förs i SCLC till 421. 

Insamlingsmetod: Visuell tolkning av satellitdata med stöd av Lantmäteriets databaser (ytor 
kopieras). Gräns mellan vattendrag och kusthav avgränsas i tveksamma fall enligt 
översiktskartans kustlinje. Inom detta område sker en datorbaserad klassning av satellitdata 
för att erhålla ej öppna vattenytor (�”vegetationstäckta vattenytor�”).  
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3 Bilaga. Nomenklatur för SMD  
Nomenklatur för Svenska Marktäckedata (3-ställig nivå och lägre). 

 

1. ANLAGDA YTOR 
1.1 Stadstruktur 
1.1.1 Tät stadsstruktur 
1.1.2 Gles stadsstruktur 
 1.1.2.1 Orter med mer än 200 invånare 

1.1.2.1.1 Orter med mer än 200 invånare och med mindre områden av 
trädgårdar och grönområden 
1.1.2.1.2 Orter med mer än 200 invånare och med större områden av trädgårdar 
och grönområden 

 1.1.2.2 Orter med mindre än 200 invånare  
 1.1.2.3 Landortsbebyggelse med tomtmark av öppen karaktär 
 
1.2 Industri, handelsenheter, offentlig service, militära förläggningar och transportenheter 
1.2.1 Industri, handelsenheter, offentlig service och militära förläggningar 
1.2.2 Väg- och järnvägsnät med kringområden 
1.2.3 Hamnområden 
1.2.4 Flygplats 
 
1.3 Gruvområden, deponier och byggplatser  
1.3.1 Mineralextraktionsplatser 
 1.3.1.1 Grus- och sandtag 
 1.3.1.2 Övriga mineralextraktionsplatser 
1.3.2 Deponier 
1.3.3 Byggplatser 
 
1.4 Anlagda, ej jordbrukade, bevuxna områden 
1.4.1 Urbana grönområden 
1.4.2 Idrotts- och rekreationsområden 

1.4.2.1 Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana samt hästsportanläggning och 
hundkapplöpningsbana 
1.4.2.2 Flygfält (gräs) 
1.4.2.3 Skidpist  
1.4.2.4 Golfbana 
1.4.2.5 Ej urban park  
1.4.2.6 Campingplats och fritidsbebyggelse 
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2. JORDBRUKSMARKER 
2.1 Åkermark 
2.1.2 Åkermark 
 
2.2 Permanenta grödor 
2.2.2 Frukt- och bärodling 
 
2.3 Betesmarker 
2.3.1 Betesmarker 
 
3. SKOG OCH HALVNATURLIGA MARKER 
3.1 Skogar 
3.1.1 Lövskog 
 3.1.1.1 Lövskog, ej på myr eller berg-i-dagen 

3.1.1.2 Lövskog på myr  
3.1.1.3 Lövskog på berg-i-dagen 

3.1.2 Barrskog 
3.1.2.1 Barrskog, ej på myr eller berg-i-dagen 

3.1.2.1.1 Barrskog på lavmark 
3.1.2.1.2 Barrskog, ej på lavmark 

3.1.2.1.2.1 Barrskog 5-15 m  
3.1.2.1.2.2 Barrskog >15 m  

3.1.2.2 Barrskog på myr 
3.1.2.3 Barrskog på berg-i-dagen 

3.1.3 Blandskog 
3.1.3.1 Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen 
3.1.3.2 Blandskog på myr 
3.1.3.3 Blandskog på berg-i-dagen 

 
3.2 Busk- och/eller örtartade vegetationstyper 
3.2.1 Naturligt gräsbevuxen mark 

3.2.1.1 Gräshed 
3.2.1.2 Örtäng 

3.2.2 Hedmark (utom gräshed) 
3.2.4 Övergångsstadium i skog-/buskmark 

3.2.4.1 Busksnår 
3.2.4.2 Hygge 
3.2.4.3 Ungskog 

 
3.3. Öppen mark med ingen eller sparsam vegetation 
3.3.1 Stränder, sanddyner och sandslätter 
3.3.2 Berg i dagen och blockmark 
3.3.3 Områden med sparsam vegetation 
3.3.4 Brandfält 
3.3.5 Glaciärer och permanenta snöfält 
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4. ÖPPNA VÅTMARKER 
4.1 Sötvattensvåtmarker 
4.1.1 Limnogena våtmarker 
4.1.2 Myrar 

4.1.2.1 Blöt myr 
4.1.2.2 Övrig myr 
4.1.2.3 Torvtäkt 

 
4.2 Saltpåverkade våtmarker 
4.2.1 Saltpåverkade våtmarker 
 
5. VATTEN 
5.1 Inlandsvatten 
5.1.1 Vattendrag 
5.1.2 Sjöar och dammar 

5.1.2.1 Sjöar och dammar, öppen yta 
5.1.2.2 Sjöar och dammar, vegetationstäckt yta 

 
5.2 Marint vatten 
5.2.1 Kustlagun 
5.2.2 Estuarier 
5.2.3 Kusthav och oceaner 

5.2.3.1 Kusthav och oceaner, öppen yta 
5.2.3.2 Kusthav och oceaner, vegetationstäckt yta 
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Sammanfattning 

Allmän naturvårdsstrategi 
Naturvårdens viktigaste uppgift är att bevara de livsmiljöer som är av särskild betydel-
se för känsliga djur och växter. Det rör sig om orörda skogar, naturbetesmarker, 
strandängar, våtmarker, rikkärr, ädellövskogar, kusthedar m.m. Biotoper som haft stör-
re utbredning men som blivit ovanligare därför att de exploaterats eller förlorat sina 
forna kvalitéer. I takt med att dessa biotoper minskar i areal försvinner också många 
djur och växter som inte kan leva någon annanstans. Totalarealen med lämpliga livs-
miljöer för en art samt miljöernas kvalité är det som har störst betydelse för artens 
långsiktiga överlevnad. Vid en genomgång av forskningsresultat från studier i frag-
menterade landskap (Harrison & Bruna 1999) konstaterades att habitatminskningen 
oavsett arrondering är den viktigaste faktorn som orsakar artutdöenden. Man konstate-
rade också att korridorer inte kan kompensera för habitatförluster. Ovanstående är vik-
tigt att ha i minne, när man fördjupar frågeställningarna till att handla om mer kompli-
cerade sammanhang som berör spridning och barriärer. 
 
Den här rapporten utgör en kunskapsgenomgång avseende vilka faktorer och områden 
som kan ha betydelse för olika djurs spridning – med inriktning på vad som kan be-
traktas som spridningsstråk/spridningsområden samt barriärer. Rapporten tar också i 
viss omfattning upp områden i kommunen som kan ha kritisk betydelse för spridning. 
Med det avses områden som är viktiga att bevara för att djur ska kunna sprida sig mel-
lan olika delar i kommunen. Alla bedömningar avseende sådana kritiska områden mås-
te dock betraktas som antaganden, och innan slutsatser används i praktiskt naturvårds-
arbete, krävs fördjupad kartläggning. 

Spridning och barriärer 
Djurens rörelser är avgörande för deras överlevnad. I många fall rör de sig inom sin 
livsmiljö för att finna föda, söka skydd och reproducera sig. Vissa arter flyttar mellan 
olika miljöer årligen eller under sin livscykel för att kunna utnyttja landskapet på bästa 
sätt. Ibland är konkurrensen stor och då kan det löna sig att lämna den trygga miljön 
med alla sina artfränder för att försöka etablera sig i ett annat område. På så vis sker 
också genutbyte med andra populationer av samma art. För att en sådan flytt ska bli 
lyckosam krävs att den som lämnar sitt hemområde inte bara finner en miljö som kan 
ge skydd och föda. Den måste också träffa en partner för att kunna föröka sig. Annars 
dör den ensam utan avkomma. Av den anledningen får det inte vara för långt mellan 
livsmiljöerna. Ju ovanligare arterna är och desto sämre spridningsförmåga de har desto 
viktigare är det att det är korta avstånd mellan populationerna. 
  
I naturen finns många naturliga barriärer, men dessutom har människans omvandling 
av naturen skapat många nya barriärer som hindrar djuren att röra sig naturligt. Detta 
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kan få allvarliga följder. Särskilt allvarlig är den storskaliga fragmentering av landska-
pet som innebär att naturliga landskap styckas upp i mindre bitar av t ex vägar och 
järnvägar. Men lika allvarlig är den fragmentering som innebär att ett tidigare varierat 
landskap blir allt mer ensartat med stora ytor av åkermark, produktionsskog och tätort. 
 
Olika arter och artgruppers förmåga att sprida sig skiljer sig, vilket kan tyckas vara en 
självklarhet. Fåglarna kan flyga och rör sig tämligen obehindrat i lufthavet, fiskarna är 
beroende av vatten och mollusker kryper långsamt fram på land. I denna rapport pre-
senteras sju olika organismgrupper avseende vilka faktorer som påverkar deras sprid-
ning. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att göra en sådan redovisning krävs 
att man generaliserar. I verkligheten är det många komplicerade faktorer som avgör 
hur och varför enskilda arter eller individer sprider sig. Inom vissa organismgrupper är 
spridningstrategierna väldigt olika. Vissa flygande insekter har t ex mer gemensamt 
med fåglarna än vad de har med andra insekter. Landlevande smådäggdjur kan ha lik-
artad spridning som vissa marklevande insekter eller reptiler osv. Därför presenteras 
också inledningsvis kartor som visar spridningsområden och barriärer utifrån funktio-
nella grupper (vatten- och landlevande arter, med och utan flygförmåga osv.) 
 
Samtliga kartor i denna rapport måste ändå ses som grova förenklingar utifrån vad som 
är möjligt och rimligt att göra på en översiktlig nivå – och för många arter samtidigt. 
Vill man göra analyser av enskilda arter måsta man oftast göra analysen på en mer 
detaljerad nivå – eftersom många arter kan ha specifika miljökrav vilket i hög grad 
påverkar deras möjligheter till spridning.  
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Karta 1. Ovanstående karta visar de viktigaste spridningsområdena och barriärerna i kommunen. Vägar 
och tätorter är generella barriärer för många arter. Hav, sjöar och vattendrag är spridningsområden för 
vattenlevande arter men barriärer för landlevande arter utan flygförmåga. Landbiotoper är 
spridningsområden för landlevande arter men barriärer för vattenlevande. Detta förtydligas i tabell 1 samt 
på karta 1–12. 
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Tabell 1. Specifikation avseende generella spridningsstråk/spridningsområden och barriärer för olika 
artgrupper.  

 Vägar 
Industri och 
tätort 

Land-
biotop Vattendrag 

Sjöar och  
småvatten Hav 

Grod och 
kräldjur Skadlig barriär 

Skadlig och 
hindrande bar-
riär. 

Livsmiljö 
och sprid-
nings–
område.  

Livsmiljöer för vissa 
arter finns i vatten-
drag eller deras 
omgivning. Sprid-
ningsstråk för 
många arter. 

Fiskfria småvatten 
är livsmiljö för de 
flesta amfibier. Pad-
dor lever även i 
sjöar med fisk. 

Hindrande  
barriär. 

Däggdjur 

Skadlig och 
hindrande bar-
riär. Kan under 
vissa omstän-
digheter vara 
spridningsstråk. 

Hindrande 
barriär för de 
flesta arter. 
Skadlig för 
vissa arter.  

Livsmiljö 
och sprid-
nings–
område. 

Spridningsstråk 
längs stränderna. 
Vissa arter i vattnet. 
Kan under vissa 
omständigheter vara 
hindrande barriär. 

Större sjöar är hind-
rande barriär för de 
flesta arter. Stränder 
kan vara spridnings-
stråk. Många djur 
dras även till små-
vatten. 

Hindrande barriär 
för de flesta arter. 
Livsmiljö och sprid-
ningsområde för 
enstaka arter.  

Fladder-
möss 

Under vissa 
omständigheter 
skadlig barriär. 
Kan under vissa 
omständigheter 
vara sprid-
ningsstråk. 

Kan under vissa 
omständigheter 
vara livsmiljö. 
Hindrar normalt 
ej spridning. 

Livsmiljö 
och sprid-
nings–
område.  

Spridningsstråk. 
Kan under vissa 
omständigheter vara 
hindrande barriär.  

Kan under vissa 
omständigheter vara 
livsmiljö och sprid-
ningsområde.  

Hindrande barriär 
men många arter 
flyger ändå över 
havet. 

Fåglar 

Skadlig barriär 
för vissa arter 
men hindrar 
normalt ej 
spridning. 

Undviks av 
många arter 
men hindrar 
normalt ej  
spridning. 

Livsmiljö 
och sprid-
ningsom-
råde för 
många 
arter. 

Livsmiljö och sprid-
ningsområde för 
vissa arter. 

Livsmiljö och sprid-
ningsområde för 
vissa arter. 

Undviks om möjligt 
av landlevande 
flyttfåglar. Hindran-
de för landlevande 
stannfåglar. Sprid-
ningsområde för 
havslevande arter. 

Insekter 

Hindrande och 
skadlig barriär 
för många arter.  

Olämplig livs-
miljö och hind-
rande barriär för 
många arter 
som saknar 
flygförmåga 

Livsmiljö 
och sprid-
ningsom-
råde för 
många 
arter. 

Livsmiljö och sprid-
ningsområde för 
vissa arter. 

Livsmiljö och sprid-
ningsområde för 
vissa arter. 

Barriär för många 
arter men kan också 
fungera som sprid-
ningsområde för 
arter som driver 
med vind och ström. 

Mollusker 

Hindrande och 
skadlig barriär 
för många arter. 

Olämplig livs-
miljö för många 
arter. 

Livsmiljö 
och sprid-
ningsom-
råde för 
land–
mollusker. 

Livsmiljö och sprid-
ningsområde för 
limniska mollusker. 

Livsmiljö och sprid-
ningsområde för 
limniska mollusker. 

Livsmiljö och sprid-
ningsområde för  
marina mollusker. 
Undviks av limniska 
och terrestra arter.  

Vandran-
de fiskar 

Hindrande 
barriär. 

Hindrande 
barriär. 

Hindrande  
barriär. Spridninggsstråk. Spridningsområde. Spridningsområde. 

       

Teckenför-
klaring 

Kraftigt hinder eller skad-
lig barriär för de flesta 
arter inom gruppen. 

Hindrande barriär eller 
olämplig livsmiljö för flertalet 
arter i gruppen. 

Både sprid-
ningsområde 
och barriär.  

Viktigt spridningsområde. Kan var 
barriär för vissa arter och under 
vissa omständigheter 
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Karta 2. Barriärer och spridningsstråk; Landlevande arter utan flygförmåga.
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Karta 3. Barriärer och spridningsstråk; Landlevande arter med flygförmåga. 
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Karta 4. Barriärer och spridningsstråk; Landlevande skogsarter. 
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Karta 5. Barriärer och spridningsstråk; Landlevande arter i jordbrukslandskapet. 
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Karta 6. Barriärer och spridningsstråk; Landlevande arter vid kust och hällmarkshed. 
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Karta 7. Barriärer och spridningsstråk; Landlevande arter som sprids i antroprogena miljöer. 
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Karta 8. Barriärer och spridningsstråk; Limniska arter.  
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Karta 9. Kartan visar, i grova drag, spridningsområden och barriärer för marina arter Göteborgs kommun.  
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Bakgrund 
Här nedan beskrivs bakgrunden till uppdraget så som den formulerats av Göteborgs 
Stad i anbudsförfrågan. 
 
”Miljöförvaltningen och park- och naturförvaltningen i Göteborg arbetar i ett gemen-
samt projekt för att ta fram en metod för ekologisk landskapsanalys (ELA). Under vå-
ren 2012 ska ett antal enklare ekologiska landskapsanalyser genomföras för att testa 
metoden och därmed fungera som input i stadens arbete.  
 
Göteborgs Stads metod för ekologisk landskapsanalys går i korthet ut på att bedöma 
lämpliga områden för utvalda djur och växter. Göteborgs fokus ligger i första hand på 
de arter som är lagmässigt skyddade. Vad vi vill få ut av ELA är framför allt var de 
olika arterna har sina kärnområden och vad som händer mellan kärnområdena med 
avseende på spridning och barriärer. Då kan man lättare beräkna vilka åtgärder man 
bör sätta in för att få en positiv utveckling av populationer av olika arter. Man kan ock-
så planera för att minimera den negativa påverkan en exploatering kan ge. Slutligen 
kan man med hjälp av analysen göra en ekologisk landskapsplanering där viktiga om-
råden pekas ut och prioriteras. 
 
Det finns en mängd förutsättningar som måste uppfyllas för respektive art, bland annat 
storleken för att utgöra ett lämpligt område. Andra viktiga faktorer är vilka spridnings-
vägar som finns, samt om det finns spridningsbarriärer mellan mindre områden. I upp-
drag barrskog och ekskog ingår dels att utföra ekologiska landskapsanalyser enligt vår 
metod, dels att redovisa arbetssätt och resultat. Produkten vi är ute efter är översiktliga 
kartor som beskriver potentiell förekomst på landskapsnivå (kommunen), d v s över-
siktliga habitatanalyser, inte detaljer i mindre områden. Vi önskar resultat av analyser-
na, metodbeskrivning samt diskussion kring analyserna och metoden, för att kunna 
använda detta i fortsatta arbetet med att utveckla vår analysmetod.” 
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Metod och frågeställningar 
Här nedan beskrivs uppdraget så som den formulerats av Göteborgs Stad i anbudsför-
frågan.  
 
För detta uppdrag är det önskade resultatet en kunskapssammanställning av sprid-
ningsstråk och barriärer i Göteborgs kommun för olika arter/artgrupper. Sammanställ-
ningen ska också visa vilka typer av spridningsstråk och barriärer som finns för re-
spektive art/artgrupp samt dela upp i vilken sorts barriär/spridningsstråk det är, t ex att 
det är en total barriär, att barriären dödar x procent av alla individer, att den är ett 
spridningshinder (x procent undviker barriären) osv. 
  
Uppdraget ska utgå från arter med olika krav enligt nedan: 
 
• alla 12 arter av grod- och kräldjur 

• större och mindre däggdjur (utom fladdermöss) 

• fladdermöss  

• fåglar  

• insekter  

• mollusker 

• vandrande fiskar 

 

Uppdraget ska redovisas i en rapport samt GIS-fil med de viktigaste spridningsstråken 
och barriärerna i kommunen. Dessutom ska redovisas en exceltabell över olika typer 
av spridningsstråk och barriärer för ovanstående arter/artgrupper, så fullständig som 
möjligt. Som bilaga ska också finnas en utförlig referenslista. 
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Genomförande 
Kartor som visar spridningsområden och barriärer för olika artgrupper har utformats 
med hjälp av marktäckeskartan samt GIS-skikt med linjeobjekt som vägar och vatten-
drag. Linjeobjekt och marktäckestyper har kategoriserats utifrån om de bedömts vara 
spridningsområden eller barriärer, vilket på kartorna redovisas med 4 olika färger. 
Dessa schabloniserade kartor presenteras för funktionella grupper i rapportens inled-
ning och senare för 7 olika systematiska grupper.  
 
För att nyansera och komplettera dessa schabloniserade kartbilder har kunskap om 
olika arters utbredning i Göteborgs kommun inhämtats från olika källor, främst Art-
portalen samt från medverkande experter. Utifrån data om arternas utbredning samt 
allmän ekologisk kunskap om olika arters livsmiljöer, beteenden och skadliga faktorer 
har landskapet analyserats för att se i vilken mån det går att identifiera generella sprid-
ningsområden, barriärer och platser som kan ha kritisk betydelse för spridning. Gene-
rella mönster för varje artgrupp presenteras i separata kapitel.  
 
Spridning och barriärer handlar om enskilda individers rörelser inom en livsmiljö och 
mellan olika miljöer. Det kan också handla om möjligheten för olika populationer att 
utbyta gener, eller för populationer att sprida sig och etablera sig på nya platser. Alla 
dessa aspekter är mycket svåra att mäta. Det innebär att många slutsatser i denna rap-
port har gjorts utifrån antaganden och analys av delvis bristfälliga data om artföre-
komster och utifrån översiktliga kartstudier. Det har inte legat inom ramen för arbetet 
att i detalj redovisa alla aspekter rörande spridningsstråk, spridning och barriärer. Am-
bitionen har varit att redovisa huvuddrag för olika organismgrupper och funktionella 
grupper i den mån det varit möjligt.  
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Resultat 

Grod- och kräldjur 
Spridningsstråk/spridning 
Grod- och kräldjur rör sig huvudsakligen på land men många arter simmar också i vat-
ten. Vattendrag och sjöar kan fungera som spridningsstråk, dels genom att djuren kan 
”följa med vattnet” men också av den anledningen att vattendrag och sjöar ofta omges 
av fuktiga miljöer där vissa arter trivs. Livsmiljöerna för olika arter är varierande, allt 
ifrån torra soliga ljungbevuxna hällmarker som är hasselsnokens favoritmiljö till fukti-
ga lövskogar som är viktiga uppväxtmiljöer för grodor och salamandrar. Att samtliga 
arter i gruppen saknar flygförmåga innebär att de är betydligt mer begränsade i sin 
spridning än t ex fåglar, fladdermöss och flygande insekter. 
 
Amfibierna (groddjur och salamandrar) reproducerar sig i vattenmiljöer (ofta mindre 
dammar) men lever på land under andra perioder av sitt liv. Det innebär att de årligen 
förflyttar sig mellan uppväxtmiljöer/övervintringsmiljöer på land och sina reproduk-
tionsmiljöer i vatten. Vandringar mellan land- och vattenmiljöerna kan antingen vara 
mycket korta (några tiotal meter) eller betydligt längre (upp till flera kilometer). Av-
ståndet påverkas främst av tillgången på lämpliga livsmiljöer i landskapet. Om till-
gången är god behöver de inte röra sig lika långt som om tillgången är dålig. I princip 
rör de sig kortast möjliga väg mellan uppväxtmiljön och reproduktionsmiljön utan att 
följa särskilda ledlinjer, såvida de inte stöter på något som direkt hindrar deras vand-
ring.  
 
När det gäller reptilerna är förhållande liknande, men de har ingen utpräglad land- och 
vattenfas i sin livscykel. Många reptiler samlas på sina övervintringsplatser, vilka ut-
görs av frostfria platser som värms upp tidigt på våren. Det kan vara stenrösen eller 
klippskrevor gärna i sydläge eller kompost och lövhögar. När våren kommer vaknar 
individerna ur sin dvala, reproducerar sig och sprider sig i ett större omgivande land-
skap där de kan finna föda. I detta landskap rör de sig mellan olika platser för att på 
bästa sätt finna föda och undvika rovdjur. Det faktum att de är växelvarma innebär 
också att de särskilt under vår och höst gärna söker sig till platser där marken behåller 
sin värme. 

Barriärer 
Vägar brukar presenteras som barriärer för grod- och kräldjur. Men de är inte barriärer 
i den bemärkelsen att de hindrar enskilda individer från att korsa dem. Det är snarare 
så att grod- och kräldjur inte ser vägen som hinder eller fara och därför aningslöst för-
söker korsa den, vilket kan leda till att de blir överkörda. Ligger vägen mitt emellan en 
lekdamm och grodornas uppväxt- och övervintringsmiljö kan konsekvenserna bli sär-
skilt allvarliga. En väg i ett sådant läge kan innebära att en population på sikt försvin-
ner helt. 
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Reptiler kryper ofta upp på vägarna för att ta till vara den värme som vägen lagrar. Det 
beteendet ökar givetvis risken för att de ska bli överkörda avsevärt. 
 
Långt avstånd mellan olika populationer kan också betraktas som en barriär. När av-
ståndet blir så långt att det är osannolikt att en individ kan sprida sig från den ena po-
pulationen för att reproducera sig med en individ från den andra populationen, blir 
populationerna genetiskt helt isolerade från varandra. Exempel på sådana uppenbart 
genetiskt isolerade populationer är t ex två populationer av ätlig goda i Göteborg, en 
population i Änggårdsbergen och en i vid Torslanda på Hisingen. 

 
 

Illustration som belyser groddjurens vandringar mellan sina lekdammar och sina uppväxt- och 
övervintringsmiljöer. Bilden belyser också hur en väg kan bli en uppenbar barriär för grodorna, 
men också hur man med kantstöd och grodtunnlar kan hjälpa grodorna att hitta rätt väg utan 
att bli överkörda.  
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Karta 10. Kartan visar, i grova drag, spridningsområden och barriärer för grod- och kräldjur i Göteborgs 
kommun. Se även kartorna 4-6 samt kartor på följande sidor. 
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Karta 11. Kartan visar fynd av ätlig groda i Göteborgstrakten från Artportalen. Fynden repre-
senterar två uppenbart isolerade populationer där avståndet hindrar genetiskt utbyte. Ätlig 
groda förekommer mera spridd i Skåne samt längre söderut i Europa och populationerna i 
Göteborg är sannolikt resultatet av utplantering av individer. Det faktum att arten observerats 
på flera platser i Änggårdsbergen men inte alls i det närliggande Slottsskogen, trots att här 
kan finnas lämpliga livsmiljöer illustrerar att Dag Hammarsköldsleden är en barriär som är 
svår för grodorna att ta sig över med livet i behåll. 
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Karta 12. Redovisade fynd av amfibier i Göteborgs kommun under perioden 1990–2012.
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Karta 13. Redovisade fynd av reptiler i Göteborgs kommun under perioden 1990–2012. 
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Karta 14. Kartan visar större områden i kommunen som bedöms ha störst betydelse för grod- 
och kräldjur samt förmodade kritiska platser för spridning mellan dessa områden. Kartan ska 
bara ses som ett antagande som bygger på uppgifter från Artportalen och fjärranalys. 
Sannolikt finns enskilda livsmiljöer även utanför avgränsade områden. Gränser eller pilar ska 
inte uppfattas som absoluta.  
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Däggdjur 
Spridningsstråk/spridning 
De flesta däggdjur lever huvuddelen av sitt liv på land och saknar flygförmåga. De har 
därför mer begränsad spridningsförmåga än t ex fåglarna. De är därför också känsliga 
för den fragmentering av landskapet som uppstår i tätbefolkade områden. 
  
De flesta däggdjur rör sig främst inom sina normala livsmiljöer, men en del större 
däggdjur som t ex älg kan även företa längre vandringar mellan sommar och vinter för 
att på bästa sätt utnyttja landskapets resurser.  
 
De flesta däggdjur rör sig där det är lätt att ta sig fram och risken är liten att bli tagen 
av rovdjur. I det odlade landskapet är smådjuren hänvisade till restytor, åkerholmar 
och -renar, medan t ex rådjur gärna lämnar skogen under skymning och gryning för att 
beta av grödorna på åkrarna. I skog finns färre tydliga spridningsstråk, men många 
större djur följer ändå stigar och skogsvägar där det är lätt att ta sig fram. Stränder 
längs sjöar och vattendrag är också vanliga spridningsstråk för många däggdjur.  

Barriärer 
Tätorter och vägar tar däggdjurens livsmiljöer i anspråk och hindrar deras möjligheter 
att röra sig. Trafikerade vägar innebär en uppenbar risk att djuren blir överkörda och 
dödade och bör därför betraktas som barriärer för de flesta däggdjur. Viltstängsel 
minskar risken att större djur blir påkörda men innebär samtidigt ett större hinder för 
spridningen, såvida man inte bygger många och väl fungerande faunapassager över 
och under vägen. 
 
Generellt är tätorter en farlig och olämplig miljö för de flesta däggdjur, även om det 
finns undantag. Större däggdjur, t ex älg, som råkar irra sig in bland bostadsområden 
blir snart stressade och måste ofta avlivas. Undantag är t ex brun råtta som är en art 
som gärna lever i tätbebyggda områden, och även andra arter som t ex ekorre, fälthare, 
rådjur m.fl. kan påträffas i grönområden och trädgårdar långt inne i tätorten. 
 
För de flesta däggdjur utgör hav och stora öppna vatten en barriär. Självklara undantag 
är arter som lever i hav och sjöar som t ex bäver och knubbsäl. 
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Igelkotten trivs i närheten av människans boningar, men inom Göteborgs kommun har den 
svårt att överleva alla faror i form av trafikerade vägar. I villaområden utanför Göteborg, som 
till exempel Lerum är den däremot vanligare.  

 

Vägar är en farlig miljö för rådjur och många andra däggdjur. Viltstängsel kan minska dödlighe-
ten men innebär samtidigt att vägen blir en större barriär och hindrar djuren från sina naturliga 
vandringar. 
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Karta 15. Kartan visar bland annat områden som är av kritisk betydelse för in- och utvandring av däggdjur. 
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Karta 16. visar, i grova drag, spridningsområden och barriärer för däggdjur i Göteborgs kommun. Se även 
kartorna 4-7. 
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Fåglar 
Spridningsstråk/spridning 
Genom sin flygförmåga har fåglarna lätt att sprida sig. Under häckningssäsongen lever 
de inom ett begränsat revir, med olika storlek för olika arter, men därefter flyttar de 
antingen söderut eller stryker runt i landskapet för att på bästa sätt överleva vintern.  
Under sin flyttning följer fåglarna ofta ledlinjer i landskapet. Det handlar inte om några 
absoluta korridorer. Beroende på väder och vind kan dessa variera mellan olika dagar 
och år. Generellt kan sägas att koncentrationer av sträckande fåglar i Göteborgs kom-
mun är ganska otydliga. På karta 18 och 19 beskrivs flyttstråk över Göteborgs kom-
mun i grova drag.  

Barriärer 
För de flesta arter finns inga uppenbara barriärer som hindrar spridning. Ett undantag 
är stannfåglar som lever i skog, vilka oftast undviker öppen mark och öppet vatten. 
Järpe, tofsmes, entita och tjäder är exempel på arter i Göteborgs kommun som främst 
rör sig inom begränsade områden. Många fåglar kan däremot vara känsliga för mänsk-
liga konstruktioner t ex vindkraftverk, kraftledningar, vägar osv. Fåglarna uppfattar 
inte alltid dessa konstruktioner utan flyger rakt mot dem, vilket ofta leder till kollisio-
ner. Rovfåglarna hör till de arter som anses mest känsliga för t ex vindkraftverk. 
Många arter skadas eller dödas också genom att de blir påkörda i trafiken. 
 

 
Tack vare sin flygförmåga har de flesta fåglar god spridningsförmåga. 
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Karta 17. Kartan visar, i grova drag, spridningsområden och barriärer för fåglar i Göteborgs kommun. Se även 
kartorna 4-9. 
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Karta 18. Kartan visar i grova drag hur höststräcket av fåglar går över Göteborgs kommun. Kartan är en grov 
förenkling. Under hösten kommer det huvudskaliga sträcket antingen längs kusten från norr eller från nordost. 
Rovfåglarna följer gärna skogsbevuxna höjdryggar. När dessa ”landfåglar” når kusten fortsätter de att följa kustlinjen 
eftersom de vill flyga över land så länge som möjligt. Sjöfåglar av olika slag flyger helst över vattnet och följer kusten. 
Ett tydligt flyttstråk med änder, måsar och vadare följer Nordre älv.
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Karta 19. Kartan visar i grova drag hur vårsträcket av fåglar går över Göteborgs kommun. Under våren kommer 
rovfåglar, tättingar, svanar och gäss in på bred front från Kattegatt och fortsätter sedan främst mot nordost. Sjöfåglar 
av olika slag flyger helst över vattnet och följer kusten. Ett tydligt flyttstråk med änder, måsar och vadare följer Nordre 
älv. 
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Fladdermöss 
Spridningsstråk/spridning 
I sin spridning liknar fladdermössen fåglarna. De är flygande djur med räckvidd nog 
för att snabbt kunna flytta sig mellan olika uppehållsplatser i landskapet. Till skillnad 
från fåglarna är dock fladdermössen en någorlunda homogen grupp vad gäller biotop-
val och man kan grovt peka ut de till synes lämpligaste områdena i Göteborgs kom-
mun för de flesta arter (se karta 13). 
 
Under en och samma natt kan en fladdermus jaga i miljöer inom flera kilometers radie. 
Spridning kan därmed ske ganska obehindrat inom Göteborgs kommun och det viktiga 
för vilka arter och hur stora mängder fladdermöss som förekommer är hur stora arealer 
med lämpliga jaktmiljöer som finns och vilken kvalitet dessa har. 
 
Under hösten och våren flyttar vissa arter till övervintringsplatser nere på kontinenten 
medan andra rör sig kortare sträckor och uppsöker övervintringsplatser i närområdet 
eller inom några mil bort. Under flytten har man sett vissa koncentrationer till ledlinjer 
i landskapet. Till exempel har vi vissa indikationer på att Göta älv skulle kunna vara en 
sådan. Det är heller inte otroligt att Säveåns dalgång kan fungera på ett liknande sätt. 
Några arter flyger ut över havet och man har sett ett koncentrerat utflog över till exem-
pel Ölands södra udde och Falsterbo. Den närmaste plats där sådant iakttagits är Onsa-
lahalvöns sydsida. Det är inte otroligt att flyttande fladdermöss koncentreras till uddar 
även inom Göteborgs kommun, till exempel vid Smithska udden, Saltholmen, yttre 
delen av Hisingen eller Vrångö-Tistlarna med kringliggande öar. 

Barriärer 
Under jaktnätter och flytt kan fladdermöss röra sig många kilometer. Starkt trafikerade 
vägar kan dock utgöra en barriär för rörelser mellan jaktmiljöer och viss risk för kolli-
sioner. Detta har iakttagits särskilt på kontinenten på vägar med mycket hög trafikbe-
lastning. Möjligen kan något liknande förväntas för de största vägarna i Göteborgstrak-
ten, främst väg E6 och E20, möjligen även väg E45. Detta har dock sannolikt en gans-
ka begränsad betydelse för fladdermössens förekomst i området. 
 
Större tätorter är fattiga på bra jaktmiljöer och har liten betydelse för fladdermöss. Det-
ta gör att fladdermöss kan välja att lägga sina pendlingsflygningar mellan olika jakt-
marker så att de inte går över eller genom stadsmiljön. På så sätt kan staden bli en bar-
riär även om förflyttningen inte hindras fysiskt. Stora öppna marker, som till exempel 
slättmiljöer, kan fungera på ett liknande sätt. Här är dessutom sikten ofta god vilket 
ökar predationsrisken från rovfåglar. 
 
Havet utgör naturligtvis också en barriär för fladdermöss även om vissa arter flyttar 
över det. Öar som ligger långt ut är av detta skäl ofta art- och individfattiga. 
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 Karta 20. Kartan visar, i grova drag, spridningsområden och barriärer för fladdermöss i Göteborgs 
kommun. Se även kartorna på nästa sida. 
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Karta 21. Områden med potentiellt viktiga livsmiljöer för fladdermöss samt viktiga spridningsstråk.  
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Mollusker 
Spridningsstråk/spridning 
Mollusker finns både på land och i vatten. Gemensamt för många arter är att de har en 
begränsad aktiv spridningsförmåga. Det stora flertalet landmollusker är små till myck-
et små (en till några få millimeter). De flesta arterna lever av multnande organiskt ma-
terial och svarar vid gynnsamma betingelser för en betydande del av det första steget 
(finfördelningen) i nedbrytningen av markförnan. De flesta arter har en mycket ringa 
aktiv spridningsförmåga – spridningen sker passivt genom transport med andra djur, 
främst fåglar. Många arter av landmollusker är knutna till väldigt speciella miljöer, till 
exempel rikkärr eller gamla ädellövskogar. Enstaka individer av dessa arter lever under 
hela sitt liv inom en väldigt liten yta, ibland inte större än några kvadratmeter. Vissa 
arter sprids med människans hjälp. Till dessa hör bl a den ofta omskrivna arten spansk 
skogssnigel. 
 
Många vattenlevande mollusker lever hela sitt vuxna liv fastsittande på samma plats. 
Däremot kan larverna sprida sig genom att de fäster på fiskar – ett sådant exempel är 
flodpärlmussla. Marina arter sprider sig ofta genom att larverna följer med havets 
strömmar. 

Barriärer 
Det faktum att de flesta landmollusker har så begränsad spridningsförmåga och att de 
lever i speciella miljöer innebär att avståndet mellan livsmiljöerna är en avgörande 
barriär. Enstaka individer kan visserligen passivt spridas med andra djur, men för att 
spridningen ska lyckas krävs att de hamnar i en annan lämplig livsmiljö och den san-
nolikheten är oftast liten.  
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Karta 22. Kartan visar, i grova drag, spridningsområden och barriärer för mollusker i Göteborgs kommun. 
Se även kartorna 4-7. 
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Insekter 
Spridningsstråk/spridning 
Insekter är världens mest variabla organismgrupp, inte minst med avseende på livsmil-
jöer och spridningsbiologi. I så gott som alla jordens land- och sötvattensmiljöer hittar 
man insekter. Där lever de som växtätare, rovdjur, nedbrytare och parasiter, alla med 
sina specifika krav och anpassningar. Det som utgör en livsmiljö för vissa insekter kan 
utgöra en barriär för andra. Spridningen, såväl lång som kort, sker på en mängd olika 
sätt. Många flyger, andra kryper, vissa simmar och andra driver helt enkelt med luft- 
och vattenströmmar. Mångfalden gör det svårt att redovisa generella spridningsstråk 
och barriärer för insekter. Resonemang om spridning och barriäreffekter går dock att 
föra. Resonemangen tydliggörs med några exempelarter och grupper. Spridningen kan 
se mycket olika ut beroende på vilken skala man studerar. Nedan följer några typer av 
spridningsstrategi. En enskild art kan använda sig av flera olika strategier.  
 
• Lokal spridning inom eller mellan närliggande lokaler. Så gott som alla insekter 

har någon form av aktiv spridning mellan närliggande habitat. Avstånden kan vari-
era från någon kilometer ner till någon decimeter. Ett exempel är mindre blåvinge 
som i Torslandavikens ruderatmarker och på västra Hisingens kustnära hällmarker 
aktivt flyger korta sträckor mellan små torrängar med getväppling.  

• Spridning i den större skalan, på kommunal nivå, sker ofta mer passivt och bero-
ende av slumpfaktorer och habitatsammansättning. Med passiv spridning menas till 
exempel att djuren bärs av vinden eller förs långa sträckor med vattenströmmar. 
För att sådan spridning ska lyckas krävs att djuret i slutet av sin färd hamnar i en 
lämplig livsmiljö. Chansen att ”träffa rätt” beror då i stor utsträckning på andelen 
lämplig livsmiljö i landskapet. Arter som kräver mycket speciella och sällsynta 
miljöer har betydligt mindre chans att lyckas än mer generalistiska arter. Exempel 
på grupper som sprids passivt över stora avstånd är bladlöss, nyckelpigor och vissa 
flugor, men även större djur som fjärilar kan spridas långt med vinden.  

• Aktiv, målinriktad och långväga spridning. Denna strategi används av arter som 
är beroende av en väldigt speciell miljö som dessutom uppträder glest och tillfälligt 
i landskapet. Insekter som lever på brandfält är ett bra exempel på detta. Med hjälp 
av rökutvecklingen och värmen kan de lokalisera sitt specifika habitat på mer än en 
mils avstånd och aktivt flyga dit. 

Spridningsstråk för insekter utgörs av områden med mer eller mindre sammanhängan-
de livsmiljöer mellan vilka djuren rör sig aktivt. Sådana områden hyser en fungerande 
metapopulationsdynamik, dvs en stor population som består av flera små tillfälliga 
subpopulationer som tillfälligt dör ut men återskapas genom spridning mellan delloka-
lerna. Alla miljöer i ett sådant område behöver inte var optimala, men tillräckligt 
många måste vara av sådan kvalitet att djuren inte undviker dem eller rentav dör om de 
hamnar där. För vissa arter kan de tillfälliga livsmiljöer som binder samman de mer 
optimala habitaten vara mycket små. För vissa blomflugor och fjärilar kan det räcka 
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med blomrika rabatter eller balkonglådor som så kallade ”stepping stones” när de rör 
sig genom landskapet mellan mer optimala livsmiljöer.  

Barriärer 
Vad som är en spridningsbarriär för insekter är beroende av art men även på den rums-
liga skalan och typen av spridning. Det som är en barriär för en art vid småskalig, lokal 
spridning behöver inte vara det vid långväga passiv spridning och vice versa. 
 
Vid spridning på lokalnivå kan barriärer utgöras av fysiska hinder som bebyggelse, 
större vägar och hårdgjorda ytor men också av naturliga hinder i form av stora arealer 
med för arten icke-lämplig livsmiljö. Till exempel kan ett större barrskogsbestånd ut-
göra en barriär för dagfjärilar som flyger mellan olika ängsmarker. Dessa strukturer 
utgör endast barriärer då de separerar lämpliga livsmiljöer från varandra.  
 
En studie från Östergötland (Askling mfl 2006) visar att motorvägar har en tydlig bar-
riäreffekt för vissa, men inte alla dagfjärilar. För luktgräsfjäril och slåttergräsfjäril såg 
man en signifikant barriäreffekt av vägen men för arter som rapsfjäril, allmän bastard-
svärmare och citronfjäril observerades ingen sådan effekt. Dessa skillnader antas bero 
på olikheter i arternas spridningsbeteende. 
 
Keller & Largiadèr (2003) har visat att motorvägar även kan utgöra absoluta barriärer 
för jordlöpare. Sannolikt gäller detta för flera grupper av marklevande insekter.  
Vid långdistansspridning med luft- och vattenströmmar eller vid målmedveten sprid-
ning över stora avstånd (som hos t ex brandinsekter) är strukturer som vägar, hårdgjor-
da ytor, mindre bebyggelse eller bestånd av icke lämplig livsmiljö knappast barriärer. I 
dessa fall är det större landskapsmässiga strukturer som påverkar spridningen. Sådana 
kan vara till exempel öppet hav, stora sjöar och stora arealer med sammanhängade 
stadsbebyggelse Om dessa strukturer är så stora att insekter sällan tar sig över eller 
genom bildar de barriärer.  
 
För att bevara sällsynta insekters spridningsmöjligheter i Göteborgs kommun bör man 
undvika att skapa nya småskaliga barriärer i form av t ex större vägar eller storskalig 
bebyggelse i områden där sådana arter förekommer idag. Små och hotade populationer 
kan dessutom vara i behov av att livsmiljöer återskapas i närheten av befintliga lokaler 
eller att enskilda barriärer som skiljer lokaler åt undanröjs. Exempel på särskilt artrika 
och värdefulla insektsmiljöer är blomsterrika kulturlandskap, småvatten, gamla skogar 
med död ved, brynmiljöer samt solvarma och sandiga miljöer.   
 
För att minska effekten av storskaliga barriärer (t ex stora arealer med stadsbebyggel-
se) på långväga spridning är det mycket viktigt att bevara parker och andra grönområ-
den i stadsmiljön. Grönområden behöver inte vara stora för att hysa ett värde för insek-
ter. Små ”bortglömda” ytor med vilda växter, rishögar, lite död ved och en liten vatten-
samling kan utgöra viktiga ”stepping stones” för en rad insektspopulationer under 
spridning genom Göteborgs stad. 
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Karta 23. Kartan visar, i grova drag, spridningsområden och barriärer för insekter Göteborgs kommun. Se 
även kartorna 4-8. 
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Mindre blåvinge Cupido minimus är en rödlistad dagfjäril som rör sig korta sträckor mellan torrängar 
där värdväxten getväppling växer. Den finns spritt i västra delen av Göteborgs kommun och på öarna 
i södra skärgården. 

 
Arten pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons förekommer sällsynt i Göteborgsområdet. Larver-
na lever i små, näringsrika sjöar och dammar med gott om flytbladsvegetation. De vuxna trollsländor-
na är goda flygare som under sin icke-könsmogna tid kan röra sig långa sträckor i landskapet på jakt 
efter lämpliga habitat. Arten är skyddad enligt EU-direktiv och artskyddsförordningen. 
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 Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae är en rödlistad fjäril som förekommer säll-
synt i Göteborgs kommun. Den lever i blomrika ängsmarker. I studier från Östergötland verkar 
det som att sexfläckig bastardsvärmare inte upplever motorvägar som barriärer till skillnad från 
många andra fjärilsarter.  
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Vandrande fiskar 
Med vandrande fiskar avses här i första hand fiskar som vandrar mellan sött och salt 
vatten, men även fiskar som t ex lever i sjöar och större vattendrag och som går upp i 
mindre bäckar och åar för att leka. Bland allmänt kända vandrande fiskarter räknas lax, 
öring och ål, men vi räknar även in bäcknejonöga, flodnejonöga, havsnejonöga, lake, 
färna, asp, storspigg och småspigg. 

Spridningsstråk 
Det flesta större vattendrag har potential att vara spridningsstråk för vandrande fiskar, 
men vandringshinder och annan påverkan kan innebära att förutsättningarna är dåliga.  

Barriärer 
Att landmiljöer är barriärer för fiskar är en självklarhet. Dessutom utgör dammar, kul-
vertar och olämpliga vägtrummor uppenbara vandringshinder som hindrar många av 
de vandrande fiskarterna. Att åtgärda sådana vandringshinder i vattendragen är en vik-
tig åtgärd för att förbättra statusen för de vandrande fiskarna. 
 

 
Vandrande lax på väg mot sina lekplatser.  
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Karta 24. Kartan visar, i grova drag, spridningsområden och barriärer för vandrande fiskar i Göteborgs 
kommun.  
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Karta 25. Vattendrag med dokumenterad förekomst av vandrande fiskar. Källor VISS-databas samt sammanställning 
över fiskarterna i Göta älv, december 1999. Sportfiskarna i Göteborg och Bohusläns distrikt. 
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