Traktanalys – kartor över rikedomen av
känsliga och sällsynta skogsarter
Leif Andersson myntar i denna artikel begreppet traktanalys – en metod att med objektivt
framställda kartor kunna identifiera större
områden med en koncentration av skyddsvärd
natur. Här exemplifieras metoden för ett antal
skogstyper.
LEIF ANDERSSON

D

e naturgivna förutsättningarna och
olika historiska skäl har lett till att
skyddsvärd natur inte är jämnt fördelad
över landskapet utan är koncentrerad till vissa
områden. Sådana ansamlingar med värdefull
natur har – av spridningsbiologiska skäl – större
förutsättningar att på lång sikt kunna bevara
sitt artinnehåll än likvärdiga objekt som är vitt
spridda i geografin.
Det bör alltså vara en angelägen uppgift att
– för olika typer av livsmiljöer – identifiera större
geografiska områden som särskilt bör prioriteras
i bevarandesammanhang. Detta kräver att man
lämnar bestånds- och objektsnivån och skaffar
sig en överblick på landskapsnivå. Kriterier som
hittills arbetats fram för att bedöma vad som
är värdefull natur har emellertid varit inriktade
på bedömning av enskilda objekt (se t.ex. SNV
1975, 1985, Nilsson 1980, Nilsson 1984, Götmark och Åhlund 1987, Löfgren & Andersson
2000). För att de stora satsningar som görs för
att skydda värdefull natur ska vara lyckosamma
även på lång sikt krävs alltså mer storskalig kunskap om arters förekomster i landskapet.
Här vill jag försöka visa hur främst rödlistade
arter kan användas för att bedöma hur ett antal
skogstyper varierar i artrikedom i olika geografiska områden. Artikeln är baserad på uppgifter
som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket
och Skogsstyrelsen under sommaren 1999.
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Mycket ny kunskap
Tack vare arbeten som gjorts under 1990-talet
har en ny situation uppkommit där det är möjligt att sammanställa data över artförekomster i
landskapsskala på ett sätt som tidigare inte var
möjligt. Ideellt arbetande botanister, mykologer
och ornitologer har arbetat i årtionden med
att inventera. Ett antal landstäckande inventeringar, t.ex. ängs- och hagmarksinventeringen
(Naturvårdsverket 1987, Lindahl 1997), våtmarksinventeringen (Göransson m.fl. 1983) och
nyckelbiotopsinventeringen (Nitare & Norén
1992, Norén 1999) har avkastat ett enormt
datamaterial. Kunskaperna om arternas ekologi
har också ökat kraftigt. Över de svenska kryptogamerna har heltäckande ekologiska kataloger
publicerats av ArtDatabanken på SLU (Hallingbäck 1995, 1996, Hallingbäck & Aronsson
1998). ArtDatabanken har också presenterat
ett antal artfaktaböcker om rödlistade växter
och svampar (Larsson 1997, Hallingbäck 1998,
Aronsson 1999, Thor & Arvidsson 1999). I
samband därmed har fynddatabaserna över rödlistade arter kompletterats och granskats. Detta
har lett till att dessa nu är mer tillförlitliga än
någonsin tidigare.
Rika och utarmade trakter
En rikedom på arter knutna till ett visst habitat i
ett större geografiskt område bör kunna vara ett
kriterium på att just denna habitattyp här har
stort skyddsvärde. Begreppet habitat används
här i vid betydelse, täckande allt från mikrobiotoper till vegetations- och natutyper. Gäller
artrikedomen rödlistade och dokumenterat
känsliga arter i habitatet i fråga ökar naturligtvis
skyddsvärdet. För att storleksmässigt avgränsa
ett sådant geografiskt område används här
begreppet trakt. Detta begrepp har vissa fördelar
eftersom storleken då kan variera från ett min-
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Karta 1. Antal värdearter
knutna till ek per ekonomiskt kartblad. Östra
Sydsverige, speciellt Östergötland, visar sig ha en
speciellt framskjuten position när det gäller naturvärden knutna till ek.
Number of Red Databok
species and species indicating high protection values
connected to Quercus per 5
× 5-km square.

22 - 26
(2)
17 - 21
(1)
12 - 16
(25)
7 - 11 (199)
1 - 6 (1273)

dre område (t.ex. berget Kinnekulle i Västergötland) till större områden som t.ex. Mälardalen
eller Gotland. Allt från en kvadratmil till en stor
del av ett eller flera län. Begreppet region är i
svenskt språkbruk starkt förknippat med administrativ indelning i län eller större enheter och
används därför inte här.
Artpooler
Antalet arter i ett habitat växlar från trakt till
trakt av skilda skäl. Naturgivna förhållanden
som klimat, hydrologi, berggrund och topografi ger olika förutsättningar för olika typer av
habitat att existera i ett landskap. Ett områdes
naturhistoria, t.ex. utvecklingen sedan istiden,
liksom andra processer och störningar sätter
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också ramar för vilka arter som hunnit etablera
sig, men också för vilka arter som kan utgöra
möjliga kolonisatörer av ett givet habitat. Kelt
m.fl. 1995 och Belyea & Lancaster 1999 har
definierat olika typer av artpooler (eng. species
pools – figur 1). Ett större områdes totala artinnehåll har benämnts total artpool (eng. total
species pool – TSP). Här avses områden stora
som kontinenter eller delar av kontinenter. Artantalet bestäms här av artbildningsprocesser och
storskaliga geologiska processer. De arter som
är knutna till ett bestämt habitat i detta större
geografiska område kallas habitatets artpool
(habitat species pool – HSP). De arter som
av spridningsmässiga skäl bara finns i en viss
bestämd mindre yta av det större området kallas
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Karta 2. Antal värdearter
knutna till ask, alm och
lönn per ekonomiskt kartblad. Lövängsmarkerna på
Gotland visar sig ha en
iögonfallande rikedom av
ovanliga arter.
Number of Red Databook
species and species indicating high protection values
connected to Fraxinus,
Ulmus and Acer per 5 × 5km square.

14 - 18
(3)
11 - 13
(8)
8 - 10
(47)
5 - 7 (171)
1 - 4 (1028)

den geografiska artpoolen (geographical species
pool – GSP). Den delmängd arter som är möjliga invånare i en given habitattyp i detta mindre
område brukar man kalla habitatets ekologiska
artpool (ecological species pool – ESP). De arter,
slutligen, som faktiskt finns på en lokal vid en
given tidpunkt har definierats som lokalens
faktiska artpool (actual species pool – ASP). Ett
exempel: Alla arter i Europa kan man definiera
som den totala artpoolen. Arter växande på
gamla ekars bark i Europa kan avgränsas som
habitatets artpool. Om vi undersöker en lokal i
Vallebygden i Västergötland så kan alla de arter
som finns i norra delen av Billingen och Vallebygden vara den geografiska artpoolen. De arter
som växer på bark av gammelekar och finns i
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denna bygd utgör den ekologiska artpoolen i
detta område. Om vi t.ex. inventerar arterna på
gammelekar i Brunnsbo storäng så försöker vi
få ett mått på den faktiska artpoolen för detta
habitat här, och finner kanske att ekarna just
här inte är så artrika därför att få ekar uppnått
tillräckligt hög ålder.
Människans markanvändning, historiskt och
i nutid, har, liksom de naturgivna förutsättningarna, medfört att olika biotoper haft olika förutsättningar för att bibehålla och utveckla biologisk mångfald. Socioekonomiska förhållanden,
förr och nu, spelar också roll för hur landskapets
biologiska mångfald ser ut idag. Många arter har
minskat med industrialismens och det moderna
skogs- och jordbrukets framväxt och är nu ovan315
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Figur 1. Förhållandet mellan olika typer av artpooler. TSP avser total artpool, GSP ett områdes geografiska artpool, HSP habitatets artpool, ESP den
ekologiska artpoolen och ASP avser en lokals faktiska artpool för ett specifikt habitat. Efter Belyea
& Lancaster (1999).
The relationships among different types of species
pools. TSP corresponds to Total Species Pool, GSP
to Geographical Species Pool, HSP to Habitat Species Pool, ESP to Ecological Species Pool and ASP
corresponds to the Actual Species Pool in a community at a specific site. After Belyea & Lancaster
(1999).

liga. Dessa arter kan vi beteckna som känsliga.
Andra arter har sannolikt alltid varit sällsynta
i landskapet. Både känsliga och sällsynta arter
utgörs till stor del av rödlistade arter och signalarter. Signalarter används som indikatorer för
högt naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000). Rödlistade arter och
signalarter kallas i denna artikel för enkelhets
skull värdearter.
Det är viktigt att poängtera att många
lokaler idag hyser en artstock som på grund av
habitatets nuvarande storlek och kvalitet inte
uthålligt kan leva vidare där. Dessa lokaler har
en övermättnad av arter, och är fragment av
vad som en gång fanns. Ett exempel kan vara
Halltorps hage på Öland, en rest av en mycket
stor hagmark med jätteekar mellan Halltorp och
Borgholm som avvecklades för ungefär ett sekel
sedan. Artrikedomen av t.ex. skalbaggar knutna
till ekar är fortfarande mycket stor här, större än
vad den nuvarande storleken borde tillåta. Detta
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beror på att utdöendet tar tid. Exempelvis har
på senare tid flera arter ej återfunnits.
Studier har visat att arterna på en artfattig
lokal i hög grad är delmängder av den artstock
som finns på artrikare lokaler (Jonsson 2001).
Detta s.k. hierarkiska förekomstmönster (eng.
nested subset – NSS) medför att förekomsten av
ovanliga arter (här värdearter) på en lokal i ett
visst habitat innebär en stor artrikedom generellt
i habitatet på lokalen i fråga (Gustafsson 1999).
Redovisningar av sällsynta och känsliga arter
visar därför på stor artrikedom totalt sett.
Från inventering till kartbild
Ett sätt att ge en bild av artrikedomen på landskapsnivå är att redovisa antalet arter från ett
visst habitat i ett rutnät av likstora ytor, t.ex. av
ett ekonomiskt kartblads storlek (5 × 5 km). En
sådan studie är t.ex. gjord över ädellövskogarnas
kärlväxtflora i Skåne (Brunet m.fl. 1993). ArtDatabankens och nyckelbiotopsinventeringens
databaser innehåller en mängd uppgifter om
värdearter hörande till kryptogamerna, och
utgör en intressant källa för analyser av främst
olika skogstyper
Här ska påpekas att indelningen av skogar i
olika typer inte är helt oproblematisk. Inte heller sorteringen av arter i grupper som är knutna
till dessa typer är utan problem. Ju finare indelningen av skogen i olika typer görs desto färre
arter kan användas som är strikt knutna till
varje typ. Valet av ett större geografiskt områdes
(Sveriges) habitatvisa artpool (HSP) är en kritisk fas vid utförandet av analyser av detta slag
(Dupré 2000). Användningen av kryptogamer
medför dock större möjlighet att knyta arter till
t.ex. olika trädslag, än kärlväxter och fåglar.
Denna indelning av arter i olika habitatgrupper är neutral i förhållande till andra typindelningar som gjorts i olika sammanhang. Den
indelning av skogstyper som används i denna
analys överensstämmer inte med t.ex. indelningen av värdefull skog i olika nyckelbiotopstyper.
Dessa är inte grundade på en växtekologisk
indelning i skogstyper utan är en pedagogisk
indelning i typer utefter flera olika linjer –
sumpskogar, hävdpåverkade typer, lövskogar etc.
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Indelningen i habitattyper i denna studie är inte
heller gjord utefter traditionell växtekologisk
indelning eftersom många artgrupper, t.ex. vedsvampar och epifyter, ofta inte följer fältskiktsbestämda skogstyper utan mera trädslaget i
fråga. Ibland följer artgruppen för en viss biotop
en klimattyp och omfattar många skogstyper.
Ett exempel på detta är den artgrupp som utgörs
av lavar och mossor i epifytsamhället Lobarion.
Eftersom denna studie koncentrerar sig på
värdearter uttrycker förekomsten av sådana
också att här finns skyddsvärda bestånd eller
objekt av skogstypen i fråga, alltså vanligen
tillstånd (förekomst av gamla träd, gott om död
ved, lång trädkontinuitet m.m.) av dessa typer
som inte är vanliga i brukad skog. I de flesta fall
skulle sådana bestånd kunna klassas som nyckelbiotoper av något slag.
Studien omfattar data över mossor, lavar,
svampar och ett mindre antal kärlväxter. Från
ArtDatabanken har data (fr.o.m. 1980) över
samtliga rödlistade växter och svampar samt
deras hotkategori och fyndkoordinater använts.
Från Nyckelbiotopsinventeringen har data erhållits gällande artfyndet med tillhörande ekonomiskt kartblad. De data som använts utgår från
databasernas skick i början av juni 1999.
Vilka arter som valts ut för respektive habitattyp liksom hur många fynd av dessa som funnits med i datamaterialet, framgår av särskilda
artlistor som finns tillgängliga på SBF:s hemsida
(klicka på Tidskriften och häfte 6, 2002). Valet
av arter har baserats på egna erfarenheter av
arternas ekologi samt på uppgifter i de ekologiska katalogerna och artfaktasammanställningar
från ArtDatabanken.
Naturligtvis finns det en lång rad värdearter som är generalister när det gäller de valda
habitattyperna. Dessa har inte tagits med. Analyser av vad dessa representerar för kvalitéer och
hur de är spridda i landskapet ligger utanför
detta arbetes ram.
Fynden av antalet värdearter som registrerats
i varje ekonomiskt kartblad fördes in på kartor
i fem klasser av artrikedom. Desutom fanns en
stor mängd ekonomiska kartblad där inga värdearter från berörd habitattyp noterats alls. För de
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habitattyper där datamaterialet utgjordes av en
stor mängd observationer av signalarter gjordes
en poängberäkning så att rödlistade arter gavs 2
poäng och signalarter 1 poäng och en värdeartsumma per kartblad redovisas istället för antalet
arter. Dessa värdeartsummor bör om ett hierarkiskt förekomstmönster (se ovan) föreligger
medföra att kartorna också visar på den regionala variationen av habitatets totala artrikedom.
Totalt gjordes en analys av 13 skogstyper
varav fyra redovisas här:
• Ekskogar och andra naturtyper med ek
(11 613 artobservationer),
• ask-alm-skogar och andra naturtyper där ask,
alm och lönn är viktiga (8 014),
• lövskogar med välutvecklad epifytflora av
växtsamhället Lobarion (41 946), samt
• granskogar (43 630).
Analysen inskränker sig till olika skogstyper.
Liknande studier är naturligtvis möjliga att göra
för andra habitat, exempelvis naturliga gräsmarker, gårdsmiljöer och våtmarker (se t.ex. Bertilsson m.fl. 2002).
Här föreslås begreppet traktanalys för den typ
av kartsammanställningar som här presenteras
och som ger en bild av hur ett habitat geografiskt varierar i artrikedom eller andra objektiva mått på värdefull natur. Man kan också
uttrycka det som att den regionala variationen
av ett habitats ekologiska artpool är kartografiskt redovisad. Traktanalyser bör grunda sig på
systematiskt insamlade data som är relevanta för
att bedöma ett habitats naturvärde i ett större
geografiskt område. Kartredovisningar som bygger på enkäter om värdefull natur (t.ex. Löfgren
& Andersson 2000) bör ej kallas traktanalyser.
Ekskogar och andra naturtyper med ek
Arturvalet utgörs av en rad lavar, vedsvampar
och mykorrhizasvampar knutna till ek, ofta
gammelek.
Östergötland visar sig ha en mycket framskjuten position när det gäller naturvärden knutna
till ek (karta 1). Inget annat län har så många
rutor med högt antal rödlistade arter knutna
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till ek. Öland visar sig också ha stora mängder
arter knutna till ek. Den kalkrika marken gör
att även mykorrhizasvampfloran är rik. Detta
gör även Kinnekulletrakten särskilt värdefull.
Mälardalen, herrgårdslandskapet i centrala
Sörmland liksom kusten söder om Stockholm
och norra Kalmar län, är också mycket rika
ektrakter. Även i Blekinge och Skåne finns
trakter med hög rikedom.
Kartan förefaller att sammanfalla väl med
den gängse bilden av hur naturvärden knutna
till ek är spridda i landet.

23 - 36
(43)
17 - 22 (159)
12 - 16 (332)
7 - 11 (764)
1 - 6 (1472)

Karta 3. Värdesummor för arter knutna till gran
per kvadratmil. Rödlistade arter har getts två
poäng och indikatorarter ett poäng. Det är osäkert om de stora kontrasterna i Norrland beror
på databrist eller på verkliga variationer.
Value sums for Red Databook species and species
indicating high protection values connected to Picea
abies per 10 × 10-km square. Red Databook species
have been given two points and indicator species
one point.
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Skogstyper med ask, alm och lönn
Fyra trakter är särskilt iögonfallande när det
gäller rikedom av ovanliga arter i dessa skogstyper (karta 2). Platåbergen i Västergötland,
särskilt norra Billingen och Kinnekulle, lövängsbygderna i södra Östergötland runt Sommen och i Kinda, Mittlandsskogen på Öland
samt, kanske främst av alla, lövängsmarkerna
på Gotland. Här överraskar nivån på Gotlands
ängsmarker vilka kanske inte uppmärksammats
tidigare när det gäller värden knutna till dess
ädellövträd.
Även många andra kända trakter med gott
om lövskogar, t.ex. Västmanland, visar sig ha
höga värden i dessa skogstyper.
Kartbilden ger sannolikt en bra bild av hur
värden hörande till dessa beståndstyper är fördelade i landet. Måhända skulle lövängsbygderna i nordöstra Småland visa sig ha större värden
vid en lika minutiös genomgång som på Gotland, Mittlandsskogen och södra Östergötland.
Granskogar
För att kompensera för den lägre relativa inventeringsinsatsen i norra Sverige gjordes analysen
av granarterna i ett rutnät om 10 × 10 km. Analysen visar att artrikedomen knuten till gran är
högre norr om den biologiska norrlandsgränsen
(karta 3). Granens invandringshistoria, klimat
och större orördhet in i sen tid är troliga förklaringar. Stora variationer i antalet arter per
kvadratmil finns dock i Norrland men det är för
närvarande omöjligt att säga om dessa beror på
databrist eller på verkliga sänkor i artrikedomen.
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Karta 4. Värdesummor
för arter knuta till epifytsamhället Lobarion per
ekonomiskt kartblad. Rödlistade arter har getts två
poäng och indikatorarter
ett poäng. Lobarion består
främst av stora bladlavar,
och har sin tyngdpunkt i
de nederbördsrika delarna
av sydvästra Sverige.
Value sums for Red Databook species and species
indicating high protection values connected to
the epiphytic community
Lobarion per 5 × 5-km
square. Red Databook species have been given two
points and indicator species
one point.

25 - 30
19 - 24
13 - 18
7 - 12
1- 6

Det är överraskande stora värden knutna till
gran i östra Svealand. Det skulle vara intressant
att veta om artrikedomen knuten till gran verkligen är högre här än i t.ex. sydvästra Värmland
eller norra Dalsland.
När det gäller Götaland stämmer kartan
bättre med den gängse bilden, där slättbygderna
uppvisar prydliga vita fält och förtätningar finns
i vissa perifera, höglänta bygder. Exempel på
sådana är södra Östergötland och norra Småland. Gränsbygderna mellan Jönköpings och
Kronobergs län i Småland visar också på högre
rikedom av värdearter på gran.

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 96:6 (2002)

(1)
(14)
(103)
(626)
(4437)

Lövskogar med epifytflora av växtsamhället Lobarion
Många stora bladlavar kräver hög luftfuktighet för att trivas. Många är troligen svårspridda
varför de dessutom är beroende av lång skoglig
kontinuitet för att leva kvar i landskapet. De
förekommer främst i områden med hög nederbörd och har därmed en oceanisk eller suboceanisk utbredningstyp men kan också förekomma
där topografi, hydrologi och skogliga förhållanden skapat ett fuktigt mikroklimat. Detta
växtsamhälle av stora bladlavar har beskrivits
under namnet Lobarion (Ochsner 1928). Även
ett antal mossor hör hit.
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Lobarion finns på lövträd, främst på träd
med något rikare bark. Man letar vanligen förgäves efter sådana arter på björk och klibbal. I
södra Sverige dominerar ädellövträden som värdar för detta växtsamhälle, norr om den biologiska norrlandsgränsen utgör asp, sälg och rönn
de främsta värdarna. Vissa av arterna kan också
finnas på block och bergväggar.
Materialet för denna traktanalys är omfattande och innefattar många arter. Kartbilden visar
en tydlig tyngdpunkt för de rika områdena till
de nederbördsrika delarna av sydvästra Sverige
(karta 4). Viskadalen är det mest framträdande
centrat. Bokskogsområdena i Hallands högre
liggande delar är också mycket rika på arter från
Lobarion. Däremot är Skånes bokskogar numera
ganska fattiga på arter, förmodligen på grund av
luftföroreningar. Dalformationens branter liksom nordvästra Dalsland och västra Värmland
är också mycket rika i detta avseende.
Från och med Dalarna och Gästrikland och
söderut ger kartan sannolikt en god bild av hur
naturvärdena är fördelade i landskapet. Bilden
norr därom är mera svårtydd.
Underlag för prioriteringar
Några trakter har hög rikedom av värdearter
från en viss habitattyp. Andra har hög artrikedom från många olika habitattyper. Åter andra
trakter är mycket artfattiga över huvud taget.
Den biologiska mångfalden har toppar och sänkor i landskapet, både totalt och med avseende
på olika habitattyper.
I södra Sverige är underlaget sannolikt bra för
prioriteringar i olika avseenden. Bilden stämmer
med andra inventeringar som gjorts och erfarenheter om var artrika växtsamhällen av olika slag
förekommer i landskapet.
I norra Sverige är bilden mera motsägelsefull.
Särskilt från och med Härjedalen och Hälsingland och vidare norrut. Många vita fläckar är
sannolikt snarast tecken på avsaknad av data.
Detta gäller exempelvis de stora bolagsskogarna.
Några områden däremot är extremt välinventerade. Detta gäller t.ex. Jokkmokk med omnejd
tack vare aktiviteter i gruppen Steget före. Att
använda kartor av denna typ för prioriteringar
320

mellan trakter i Norrland är därför mera vanskligt. Behovet av ytterligare inventeringsunderlag
i Norrland är fortsatt stort. Kontrolltaxeringen
av nyckelbiotopsinventeringen (Hultgren 2001)
visade att det är främst i norra Sverige som man
missat många nyckelbiotoper.
Bristen på kunskap om olika arters utbredning i landskapet är fortfarande stor. Det finns
mängder av ännu ej upptäckta lokaler för rödlistade och andra känsliga arter. En stor mängd
data är dock lokalt kända men ej inrapporterade
till ArtDatabanken.
Analysen visar vikten av att ArtDatabankens
fynddatabas uppdateras kontinuerligt. Databasen utgör dessutom grunden för bedömningen
av vilka arter som bör vara rödlistade och ger
dessa bedömningar trovärdighet. Det är också
viktigt att ArtDatabanken och andra myndigheter efter år 2003 får tillgång till de data som
samlats in av storskogsbrukets motsvarigheter
till nyckelbiotopsinventeringen. En rutin för
uppdatering av data över de registrerade nyckelbiotoperna, t.ex. nyfynd av signalarter, bör
också upparbetas. Då kan traktanalyser göras
med ännu bättre underlag.
Redovisning av hur olika arter, i detta fall av
värdearter, fördelar sig i landskapet, skogstyp
för skogstyp, är ett viktigt underlag för att i ett
landskapsperspektiv göra prioriteringar i naturvårdsarbetet. Dessa prioriteringar kan vara på
nationell nivå och avse fördelningar av resurser
mellan landsdelar men de kan också gälla val
på regional och lokal nivå där olika habitattyper
kan bli föremål för prioritering. Studier har visat
att en lokals artinnehåll i ett visst habitat beror
på habitatets ekologiska artpool (Dupré 2001).
Ur kostnads-nytto-synpunkt bevarar man således bäst den biologiska mångfalden knutet till
ett visst habitat genom att satsa där dess ekologiska artpool är stor.
• Ett tack riktas till Skogsvårdsorganisationen
och ArtDatabanken som ställt data till förfogande. Diskussioner har förts med Magnus
Wadstein, Linköping och Hans Ljungkvist,
Örebro i samband med arbetets genomförande.
Tommy Ek, Linköping och mina kollegor i Pro
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Natura, Ola Bengtson, Thomas Appelqvist och
Björn Nordén har kommit med värdefulla synpunkter på manuskriptet. Till dessa riktas också
ett varmt tack.
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ABSTRACT
Andersson, L. 2002. Traktanalys – kartor över
rikedomen av känsliga och sällsynta skogsarter.
[Mapping nature protection values – a habitat-wise
presentation of regional variation in rare and vulnerable species richness.] – Svensk Bot. Tidskr. 96:
313–322. Uppsala. ISSN 0039-646X.
A large number of nature protection surveys have
been carried out during the last 20 years in Sweden.
The resulting databases and GIS technology have
made new analyses and presentation methods possible and easy. Here, data on vulnerable and rare
forest species from the Swedish Threatened Species
Unit and Woodland Key Habitat Inventory databases have been used. Species confined to different forest habitats or community types have been
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grouped, and the numbers of such species in 5 by
5-km squares are the basis for the maps presented
here. Assuming a so-called nested subset relation
between rare and more common species in a habitat, these maps show the regional variation in the
size of a habitat’s ecological species pool. It can be
concluded 1) that comprehensive databases of Red
Data Book species and 2) thorough thematic inventories are important, (3) that north Sweden must
be better surveyed before good maps can be produced, and (4) that several south Swedish regions
can be identified as suitable for protection efforts.
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Livsmotiv
Stor läsning i litet format – så vill jag beskriva
en haiku. Kjell Landås har i Livsmotiv inspirerats av och fångat naturens väsen i över hundra
haikudikter. Vad sägs om
Svart hönsbärsblomma
omger sig med vita blad
för den vill bli sedd

Sekundsnabbt ser vi hönsbärets svarta prickar i
det vita och gröna och hinner samtidigt fundera
över evolutionsprocesser och kanske också på
hur andra gör för att bli sedda? Hur gör jag?
Helt andra tankar väcks när jag läser
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Något har gått snett
när fjällets tystnad sökes
per helikopter

En haiku är en kort dikt som läses i ett enda
andetag och som manar till eftertanke. Haikuns
ursprung finns att hämta i Japan. Den klassiska
haikun är orimmad och består av 17 stavelser
fördelade på tre rader enligt mönstret 5-7-5.
Livsmotiv rekommenderas till alla naturälskare.
 BRITA SVENSSON

Livsmotiv. Kjell Landås 2002. 135 sidor. Boken
beställs direkt från www.books-on-demand.com
Priset är 130 kr plus frakt.
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