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Sammanfattning	
 
Förlusten av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringen vår tids största 
miljöproblem. Bevarande av biologisk mångfald är en av de viktigaste uppgifterna som 
samhället åtagit oss att lösa och det finns en tydlig politisk uppslutning kring detta mål. Detta 
visas genom undertecknandet av konventionen om biologisk mångfald och antagande av 
miljölagar och miljömål för att uppfylla denna. 

För att klara uppgiften behövs kunskap om vad som krävs i form av biotoper och 
biotopkvaliteter för att också de mest krävande av våra inhemska arter ska överleva på lång 
sikt. 

För att en art i en biotop ska kunna finnas kvar på lång sikt måste biotopen ha sådan mängd 
och sådan kvalitet att den finns på flera platser i landskapet, tål lokala utdöenden och förmår 
etablera sig och leva vidare på andra delområden. Landskapet är då ekologiskt funktionellt för 
arten i fråga. 

Denna rapport är en redovisning av en genomförd Landskapsekologisk Brist- och 
Funktionalitetsanalys för sex olika biotoper. Metodiken utvecklades i ett tidigare projekt på 
uppdrag av biosfärområdena Östra Vätterbranterna och Vänerskärgården med Kinnekulle. 
Arbetet är gjort på uppdrag av Biosfärområde Östra Vätterbranterna ideell förening och har 
finansierats av Världsnaturfonden WWF, Region Jönköpings län och Swedbank. 

Analysen är gjord med Östra Vätterbranterna i fokus, men det referensområde som använts 
för att beräkna arternas samband med biotopmängd och biotopkvalitet har varit hela norra 
Götaland utom Dalsland, Bohuslän och de baltiska öarna – se figur 1. 

Ett grundantagande i den Landskapsekologiska Brist- och Funktionalitetsanalysen är att det 
finns ett samband mellan förekomsten av en art och mängden/kvalitetn/fördelningen av dess 
habitat i landskapet. Att detta samband existerar har visats i vetenskapliga studier. 

Arbetet har inriktats på rödlistade eller på annat sätt naturvårdsintressanta arter (fokusarter) 
för att beräkna tröskelvärden för deras krav på funktionella landskap. Ett tröskelvärde här 
består av den minsta mängd habitat i ett landskapsavsnitt vid vilken en arts 
förekomstsannolikhet är så stor att den kan förväntas att överleva på sikt i landskapet. Ett 
rimligt tröskelvärde bör sättas vid den mängd habitat som krävs för 80 % sannolikhet för en 
arts förekomst, men mängden habitat som krävs för 50 % och 95 % sannolikhet för en 
artförekomst har också beräknats. Värden har beräknats för flera fokusarter från varje biotop, 
totalt har 202 arter analyserats på tröskelvärden. Om dessa mer kräsna fokusarter kan fortleva 
kan man anta att mindre krävande arter med (ungefär) samma habitatkrav också klarar sig. Att 
det är på detta sätt har visats i vetenskapliga studier. Vilka arter som analyserats redovisas 
biotop för biotop i bilagedelen. 

De sex biotoper som undersökts är ek-miljöer, ask-alm-lönn-miljöer, hällmarkstorrängar, 
hällmarkstallskogar, torra – friska naturliga gräsmarker och brynmiljöer i odlingslandskapet. 
Dessa biotoper valdes ut på basis av sammanställningar som gjordes i samband med 
metodutvecklingen i ett tidigare projekt. 

För att få mått på mängden biotop i landskapet för trädklädda miljöer användes för ek-miljöer 
och ask-alm-lönn-miljöer inventeringarna av skyddsvärda träd, Natura 2000 karteringarna av 
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skyddad mark, ängs- och betesinventeringen, nyckelbiotopsinventeringen, ÖSI-data och SLU 
skogskarta. För hällmarkstallskogar användes Svenska Martäckesdata (SMD) i kombination 
med ÖSI-data. För hällmarkstorrängar användes ängs- och betesinventeringen och Natura 
2000 karteringen av skyddad mark. För torra – friska naturliga gräsmarker och brynmiljöer 
användes ängs- och betesinventeringen och Jordbruksverkets blockdatabas.  

För att få mått på arters förekomst i landskapet gjordes en sammanställning från 24 olika 
databaser där naturligtvis Artportalen är den särklassigt största. Totalt innehåller den 
sammanlagda fynddatabasen för norra Götaland 5 316 876 fynd. 

För att analysera samband mellan arters förekomst och biotopmängd användes rutor i 
landskapet om 1 x 1 respektive 5 x 5 km.  

Kartor har framställts som visar de olika biotopernas förekomst – efter olika sätt att mäta dem 
– i dessa rutor. Dessa kartor täcker hela området norra Götaland, men close-up har gjorts för 
varje karta över Östra Vätterbranterna. Kartor har också framställts över hur många olika 
fokusarter för respektive biotop som finns i varje ruta. 

Med hjälp av data över biotopförekomst och artförekomst har statistiska modeller använts för 
att analysera om tröskelvärden för arternas förekomst finns i de båda rutstorlekarna. De 
erhållna tröskelvärdena anges i bilagedelen. För att med 80 % sannolikhet finna gulpudrad 
spiklav Calicium adspersum så behövs 41 ekar med en stamdiameter över 100 cm per ruta om 
5 x 5 km. För att gammelekslav Lecanographa amylacea finnas med samma sannolikhet så 
krävs 138 ekar av dylika ekar per ruta. För rutor om 1 x 1 km så krävs 26 respektive 72 ekar 
för att dessa båda arter ska förekomma. För riktigt kräsna arter så är antalet ekar med en 
stamdiameter över 150 cm ett bättre mått – detta är de riktiga gammelekarna. För dessa båda 
arter krävs 3 respektive 11 sådana ekar per ruta om 1 x 1 km för att de med 80 % sannolikhet 
ska finnas. För de riktigt kräsna eksvamparna saffransticka Hapalopilus croceus och tårticka 
Inonotus dryadeus krävs 37 respektive 33 sådana ekar per kvadratkilometer för att med 
förekomma med 80 % sannolikhet. Ekbiotop kan också mätas i mängd ekhage (ha) per ruta. 
För detta mått så krävs 20 ha respektive 58 ha ekhage per ruta om 1 x 1 km för att gulpudrad 
spiklav och gammelekslav ska förekomma med 80 % sannolikhet. Som exempel från andra 
miljöer kan nämnas att den sexfläckiga bastardsvärmaren Zygaena filipenduale (också kallad 
allmän bastardsvärmare) behöver 45 ha naturlig torr – frisk gräsmark per ruta om 5 x 5 km 
medan vanlig nattviol Platanthera bifolia endast kräver 5 ha naturlig torr – frisk gräsmark för 
att förekomma med 80 % sannolikhet. 

För varje biotop och rutstorlek har sedan sammanställningar i diagramform gjorts i de båda 
rutstorlekarna. I dessa diagram redovisas också en sammanvägd tröskelnivå för biotopmängd i 
den aktuella skalan och biotopen som kan användas som riktvärde för vad som behövs för 
funktionellt landskap. 

Med hjälp av dessa sammanvägda tröskelvärden, data över biotopmängd per ruta och 
artförekomst per ruta har sedan kartor gjorts som visar på brist och tillgång för biotopen i 
fråga. Dessa kartor är ett viktigt instrument för att identifiera områden där den aktuella 
biotopen bör prioriteras på olika sätt – vid t.ex. bevarande och restaurering. 

För Östra Vätterbranternas vidkommande så kan man ur brist- och tillgångskartorna för 
ekhage läsa ut att områdena mellan Vretaholm (norr om Gränna) och sjön Noen bör bli 
föremål för restaurering. Här bör ekhagar bevaras och öka i kvalitet genom att ekarna får 
åldras. För hela Östra Vätterbrantsområdet så är det viktigt att öka arealen bestånd med ask-
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alm-lönn, särskilt vad det gäller skogsmiljöer. Hällmarkstallskogarna visade sig ha måttliga 
värden i Östra Vätterbranterna medan hällmarkstorrängarna hyser stora artvärden samtidigt 
som arealen är liten. En överföring av hällmarkstallskogar till hällmarkstorrängar är här en 
vettig åtgärd för att bevara den biologiska mångfalden knutna till de senare. 

På detta sätt fungerar denna metod för att formulera mål och göra prioriteringar i 
naturvårdsarbetet. Metoden kan i andra regioner och trakter användas för att analysera andra 
biotoper eller miljöer. Vad det gäller artdata så kommer dessa med all sannolikhet att bli 
bättre framgent. För biotopdata i landskapet återstår mer arbete, dels med att definiera 
biotoper, dels med att kartlägga dem. 

De framräknade tröskelvärdena är baserade på dagens habitatmängder. Eftersom 
habitatmängden har minskat under de senaste 50-200 åren finns det en risk för utdöendeskuld 
vad gäller arter i dessa biotoper. De tröskelvärden som tas fram på detta sätt ska således 
betraktas som minimivärden. 
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Förord	
 
Biosfärområden och ekologisk hållbarhet 
Biosfärområdenas funktion som modellområden för hållbar utveckling innebär att de ska  
arbeta med de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk. Arbetssättet brukar 
sammanfattas i de tre begreppen Bevara, Utveckla och Stödja.  
 
Denna rapport redovisar användning av Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys 
på sex olika biotoper. Den har därmed sin huvudsakliga inriktning på bevarande- och 
stödjandefunktionen. Metodutvecklingen inom detta projekt kan hänföras till 
utvecklandefunktionen. Genom ökad kunskap ges också skogs och jordbrukare, myndigheter, 
organisationer och privatpersoner ett underlag som kan bidra till kostnadseffektiva åtgärder 
och ett ekonomiskt hållbart brukande. 
 
Landskapskologisk Brist och Funktionalitetsanalys – varför då? 
I det svenska landskapet och särskilt Östra Vätterbranterna har under de senaste decennierna 
gjorts omfattande biologiska inventeringar. Dessa har i hög grad bidragit till ökad kunskap. 
Många områden har under denna tid också fått formellt skydd av olika slag; naturreservat, 
biotopskydd, Natura 2000 och naturvårdsavtal. De flesta skogsägare har i sina 
skogsbruksplaner gjort frivilliga avsättningar för naturvård, markägare med naturbetesmarker 
ingår i jordbrukets miljöersättningssystem, punktinsatser görs exempelvis med anläggande av 
småvatten, friställande av solitära träd, restaurerings- och nyhamling av träd.  
 
Trots detta arbete för att upprätthålla biologiska värden i landskapet finns det fortfarande 
ingen ordentlig lanskapsekologisk analys av områdena som helhet. Vi vet helt enkelt ganska 
litet om i vilken grad insatserna har varit tillräckliga och genomförda på ”rätt” plats utifrån 
strikt biologiska kriterier. I biosfärområdena Östra Vätterbranterna och Vänerskärgården med 
Kinnekulle kom därför under 2009 frågan om behov av djupare kunskap och förslag till 
åtgärder upp på dagordningen. Behovet av en ny metodik som kunde ge ett stabilt, 
vetenskapligt och regionalt underlag för att arbeta med den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling var tydligt. 
 
Frågorna de båda biosfärområdena ville ha svar på var: hur långt har vi kommit i arbetet? 
Krävs det ytterligare åtgärder för att långsiktigt bevara arter och miljöer och i så fall vad och 
var?  
 
Med stöd av Naturvårdsverket, Världsnaturfonden WWF samt Länsstyrelserna i F, E och O 
län gav biosfärområdena 2012 Pro Natura uppdraget att ta fram en metod för 
Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys. 
 
Metoden och arbetet med metodutvecklingen redovisades under 2014. Samma år gavs Pro 
Natura i uppdrag att tillämpa den utvecklade metodiken på sex biotoper som bedömdes vara 
av stor vikt för biologiskt mångfald i Östra Vätterbranterna. Detta arbete har kunnat 
genomföras genom stöd av Världsnaturfonden WWF, Region Jönköpings län och Swedbank. 
 
Resultatet av den Landskapskologiska Brist och Funktionalitetsanalysen 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna håller på att ta fram ett Biosfärprogram vars ekologiska 
del kommer att integrera resultatet av den genomförda Landskapskologiska Brist- och 
Funktionalitetsanalysen. Tillsammans med länsstyrelsens fördjupade landskapsstrategi för 
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Östra Vätterbranterna och kommunens översiktsplanering har biosfärområdet nu ett underlag 
som de olika aktörerna kan förhålla sig till. Ansvaret för att uppnå det långsiktiga  målet, ett 
ekologiskt hållbart landskap, ligger på alla aktörer. Markägare, myndigheter, ideell naturvård 
och en bred allmänhet får i biosfärområdets anda av dialog och samverkan förvalta och i 
naturen göra verkliga åtgärder som bidrar till uppfyllande av målen i biosfärprogrammet. 
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1.	Inledning	
 
Förlust av livsmiljöer är det största hotet mot den biologiska mångfalden. I jämförelse med 
situationen för 100 till 200 år sedan har många livsmiljöer reducerats till fragment av vad de 
var då. Förändrad och intensifierad markanvändning är den huvudsakliga förklaringen till 
denna minskning. 
 
Trots detta finns de allra flesta arter som fanns för ett sekel sedan kvar i landet, ibland dock 
bara på enstaka platser. Men för många känsliga och krävande arter är det osäkert om de 
kommer att kunna finnas kvar på sikt. Utdöende är en process som tar tid. 
 
Förekomster av känsliga arter är ojämnt fördelade i landskapet. Faktorer som berggrund, 
topografi, klimat, markanvändsningshistoria, m.m. spelar härvid roll. I många geografiska 
områden samexisterar höga naturvärden med mänskliga aktiviteter och förhållandevis 
intensivt landskapsutnyttjande.  
 
Resurserna som är tillgängliga för naturvård är begränsade. Det är därför av största vikt att 
dessa resurser används på ett sådant sätt att de bidrar till att bevarandemål verkligen uppnås. 
Naturvårdens intressen ska också samsas med andra intressen i landskapet. Med bristfällig 
kunskap om vilka ekologiska krav olika sällsynta och hotade arter har, riskerar 
bevarandeinsatserna att bli ineffektiva och rentav resursslöseri. Därmed uppstår ett behov av 
att förstå vad som långsiktigt är nödvändigt med avseende på biotopmängder och 
biotopkvaliteter i landskapet. Att ta fram kunskap om detta kallas här att utföra en 
Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys. 
 
I ett första projekt åren 2010-2013 togs en metodik fram för att analysera landskapet på 
tillgång och brist för olika livsmiljöer. Denna metodik som vi kallat för Landskapsekologisk 
Brist- och Funktionalitetsanalys redovisades i en särskild rapport. Studien genomfördes i de 
båda biosfärområdena Östra Vätterbranterna och Vänerskärgården med Kinnekulle och 
bekostades av Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Jönköpings, Västra Götalands och 
Östergötlands län. Denna metodik ger ett verktyg för att prioritera och målformulera 
naturvårdsarbetet. 
 
Biosfärområden är tänkta att fungera som modell- och pilotområden. En anledning till detta är 
att här finns såväl höga naturvärden som mänskligt nyttjande i olika grad. Här finns också 
kontakter mellan olika intressenter i samhället på ett sätt som skiljer sig från landet i stort. 
Genom detta arbete har biosfärområde Östra Vätterbranterna medverkat till att ett 
pionjärarbete kunnat genomföras, vars resultat har bäring på områden långt utanför 
biosfärområdet. Metoden kan också användas i andra geografiska områden och i andra 
miljöer. 
 
Arbetet har genomförts på uppdrag av Biosfärområde Östra Vätterbranterna ideell förening 
och bekostats av bidrag från Världsnaturfonden WWF; Region Jönköpings län och Swedbank. 
 
Arbetet har genomförts av Leif Andersson. Heidi Paltto har medverkat vid de statistiska 
analyserna för att ta fram tröskelvärden och finjusterat de statistiska modellerna. Thomas 
Appelqvist har medverkat vid framtagandet av fokusarter för de olika biotoperna. Claes 
Hellsten har varit behjälplig med förslag och synpunkter av olika slag under arbetets gång. 
Josefine Gustafsson har lämnat synpunkter på slutrapporten. 
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Ett antal institutioner och personer har på ett utmärkt sätt hjälpt till vid framtagande av data 
och underlag för detta arbete. Detta utöver de rutiner för nedladdning, m.m. som finns vid 
dessa och andra institutioner. 
 
Jordbruksverket har bidragit med att ta fram utdrag ur blockdatabasen och utdrag ur Ängs- 
och betesinventeringens databas TUVA (Anna Nordberg). 
 
ArtDatabanken har bistått på många sätt. Uppgifter från Artportalen har levererats av Marit 
Persson. Oskar Kindvall har hjälpt till vid nedladdning av stora datamängder via 
Analysportalen. 
 
För att ställa samman data från inventeringarna av skyddsvärda träd har personal på olika 
Länsstyrelser hjälpt till. Anna Stenström, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Marielle 
Gustafsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Erik Sjödin, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Thomas Johansson, Länsstyrelsen i Kalmar län och Kenneth Claesson, Länsstyrelsen i 
Östergötlands län, har hjälpt till med leverans av data och hur de olika databaserna ska 
dechiffreras. 
 
Peter Flodin, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Thomas Johansson, Länsstyrelsen i 
Kalmar län, har bidragit med uppgifter i regionala fynddatabaser som ännu ej lagts in på 
Artportalen.  
 
Henrik Lundqvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län, har hjälpt till med att ta fram utdrag ur 
GSD Vägkartan vektor i skala 1:100 000. 
 
Agneta Jonsson, Skogsstyrelsen, har hjälpt till med att tillhandahålla material från ÖSI-
inventeringen. 
 
Mikael Egberth, SLU, Umeå, har hjälpt till med upplysningar om hur Svenska CORINE 
Marktäckedata kan användas. 
 
Per Milberg och Lars Westerberg, Linköpings universitet, har gjort det möjligt att använda 
fynddata över arter de sammanställt i sin forskning. 
 
Åke Rühling, Oskarshamn, har hjälpt till så att hela materialet från provinsflorainventeringen 
i Småland, Smålands flora, har kunnat användas i dessa analyser. 
 
Eva Andréasson och Christian Isenvadh, Göteborgs Naturhistoriska Museum, har hjälpt till 
med utdrag ur muséets markfaunadatabas. 
 
Sofia Nygårds, Ecocom, har hjälpt till att ordna grider med Fishnet, gjort sammanställningar i 
polygonform av SLU:s skogskarta samt fixat några beräkningar ur blockdatabasen. 
 
Dan Olofsson samt Mikael Bjurström, Dataservice i Norrköping AB, har tillhandahållit utdrag 
ur databasen Fungus info med fynd över storsvampar. 
 
Till alla dessa – och många andra ej nämnda, som blivit kontaktade och störda med olika 
frågor – riktas ett varmt tack. 
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2.	Syfte	och	uppdrag	

2.1.	Syfte	
 
Syftet med detta arbete har varit att genomföra en Landskapsekologisk Brist och 
Funktionalitetsanalys över följande sex biotoper: 
 
1) Ekmiljöer (jätteekar i olika situationer, ek-hasselskog, ek-tallskog i branter) 
2) Ask-, alm-, lönn-miljöer (hamlade träd och skyddsvärda träd av dessa trädslag samt 
ädellövskog av dessa trädslag) 
3) Torrängar – friskängar 
4) Hällmarkstorrängar 
5) Hällmarker i skogslandskapet (hällmarkstallskog) 
6) Mosaiker av gräsmarker, buskar och skog 
 
Enligt uppdraget ska den metodik, som togs fram under metodikutvecklingen 2010-2013, 
användas. 
 
I detta uppdrag har också ingått att göra en populär broschyrversion av metodiken för 
Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys. Denna är ett separat dokument. 

2.2.	Projektavgränsning	
 
Det geografiska området för vilken den Landskapsekologiska Brist- och 
Funktionalitetsanalysen ska ha giltighet är Östra Vätterbranterna (ÖVB) i vid bemärkelse, 
alltså inte bara det område som idag är biosfärområde (den del som är belägen i F-län). För att 
uppgifter över arters krav ska kunna framräknas krävs data över arters och biotopers 
förekomst över ett mycket större område. Det område som använts för dessa beräkningar är 
Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, fastlandsdelen av Kalmar län och 
Västgöta-delen av Västra Götalands län – se figur 1. Det innebär att de analyser och kartor 
som framställts har giltighet även i dessa områden. 
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3.	Metodik	

3.1.	Begrepp	och	definitioner	
 
För att bringa reda i texten och förståelse av den så följer här en genomgång av några viktiga 
begrepp och hur de används. Utförligare diskussion av dessa begrepp finns i den rapport som 
behandlar metodutvecklingen (Andersson m.fl. 2014). 
 
Biosfärområde: Fokus för arbetet har varit Östra Vätterbranterna som är ett biosfärområde 
(Biosphere Reserve – BR). Beslut om biosfärområdesstatus fattas av UNESCO. 
Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program ”Man and the Biosphere” 
(MAB).  
 
I Sverige är biosfärområden ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och 
andra skyddsformer och utpekanden av områden med höga natur- och kulturvärden. Beslut 
om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några 
inskränkningar av eller utökade krav på befintliga skyddade områden. 
 
Östra Vätterbranterna är också exempel på en värdetrakt – se detta begrepp.  
 
Biotop: Område med enhetlig miljö och organismsammansättning. Biotop är en mer 
detaljerad indelning av naturen än naturtyper. Exempel på biotoper är hällmarkstallskog, 
alsumpskog, slättsjö och skogstjärn. Biotoper kan delas in och namnges enligt olika 
klassificeringssystem. 
 
Ekosystem: Summan av de arter som lever i ett system samt den abiotiska (fysiska, icke 
levande) miljön som de lever i och det utbyte de levande varelserna har med varandra och 
med den abiotiska miljön. 
 
Fokusart: En fokusart (eng, focal species) ställer vissa och vanligtvis höga krav på sin 
livsmiljö, vilket medför att den i vissa avseenden grovt kan representera förutsättningarna för 
andra arter, med liknande krav på sin livsmiljö (för definition se Lambeck 1997). Fokusarter 
ska också vara i någon mening väl kända. 
 
Habitat: Livsmiljö för en enskild art, som den behöver för sina behov. Begreppet används 
numera ofta (i den engelskspråkliga användningen, framför allt i EU-texter, men även i 
svenska texter) felaktigt för begreppet biotop. 
 
Ekologisk konnektivitet: Bindning och fungerande processer mellan områden spridda i 
landskapet. God ekologisk konnektivitet innebär att områden har ett fungerande utbyte, till 
exempel så att individer av olika arter kan förflytta sig mellan områdena. Två olika 
definitioner finns på ekologisk konnektivitet beroende på utgångspunkt. 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). 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 värde (åtminstone i teorin). 
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Habitatfragmentering: En uppstyckning av ett större sammanhängande område med naturlig 
eller semi-naturlig vegetation eller biotop/habitat i små, mer eller mindre isolerade delar, 
fragment, genom omvandling till andra vegetationstyper eller habitat, eller oftast genom 
överföring till annan markanvändning i jordbruk och skogsbruk. 
 
Hävd: Traditionella brukningsformer inom jord- och skogsbruk, som påverkat en viss biotop 
med likartade störningar på ett speciellt sätt. Vanliga hävdformer är slåtter, bete och lövtäkt.  
 
Kontinuitet: Sammanhängande tidsperiod med likartade förhållanden för en biotop eller ett 
område. Kontinuitet kan avse naturlig utveckling i skog, som inte påverkats av människan, 
kontinuitet av trädförekomst i ett område, eller av viss hävdtyp, t.ex. slåtter eller bete i 
gräsmarker. 
 
MAB-område: Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program ”Man and the 
Biosphere” (MAB). Programmets mål är att förbättra relationen mellan människor och miljö 
globalt. Att inrätta biosfärområden – biosphere reserves – är det viktigaste verktyget inom 
ramen för Unescos MAB-program. I stort sett är MAB-område således detsamma som 
biosfärområde. 
 
Naturtyp: En övergripande indelning av biotoper med liknande förhållanden – t.ex. barrskog, 
sjöar, våtmarker, gräsmarker, etc. 
 
Naturvård: Den moderna naturvården handlar om både människan och naturen, om såväl 
bevarande som nyttjande av naturen. Naturvården ska både skydda värdefulla områden och 
arter och möta människans behov att nyttja naturen och allt som naturen ger.  
 
Naturvårdsart: Naturvårdsart är en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i 
sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter är ett 
samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter 
och nyckelarter (Artdatabanken 2013). Ofta tas ej nyckelarter med då naturvårdsarter 
används. 
 
Paraplyart: En art vars habitat anses inkludera andra skyddsvärda arters habitatkrav inom 
samma naturtyp. Exempel på sådana arter kan vara vitryggig hackspett och lax. 
 
Utdöendeskuld: När utbredningen och mängden (arean) av en miljö minskar så minskar också 
antalet arter med växter och djur som är knutna till den miljön. Denna minskning av antalet 
arter sker oftast med en viss (ibland avsevärd) fördröjning. Detta fördröjda utdöende, som 
beror på en arealminskning av miljöer som redan har skett, beskrivs ibland som att landskapet 
har en utdöendeskuld. I detta arbete refereras sällan till detta begrepp, istället används 
begreppen tillgång och brist på biotop (livsmiljö) för en art. 
 
Värdekärna: Ett sammanhängande område som bedöms ha stor en betydelse för flora och 
fauna och/eller för en värdefull naturtyp. Värdekärnor kan utgöras av delar av ett 
landskapsavsnitt, eller av flera olika områden. Storleken varierar från enstaka hektar till, i 
sällsynta fall (i södra Sverige), flera hundra hektar. I första hand avses ett område som med 
avseende på biotop-, struktur- och artdata bedömts ha stor betydelse för rödlistade arter, 
signalarter samt andra skyddsvärda arter. I begreppet ingår i skogsmiljöer normalt 
nyckelbiotop och naturvärdesobjekt som en delmängd.  
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Värdetrakt: Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden för en biotop 
eller grupp av liknande biotoper. Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor 
för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer, än vad 
som finns i det av människan nyttjade vardagslandskapet. Sådana tas fram i en s.k. 
traktanalys, vilket t.ex. gjorts av skogsekosystem av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 
(Wennberg & Höjer 2005). För enkelhets skull används ofta begreppet trakt i texten men 
avser då värdetrakt. Ett område kan vara en värdetrakt för olika biotoper. Se också Brunet 
m.fl. 1993, Andersson 2002. 

3.2.	Definition	av	landskapsekologisk	funktionalitet	
 
Med landskapsekologisk funktionalitet avses här ekologisk funktionalitet för art/artgrupp med 
avseende på en viss bestämd biotop i ett bestämt landskap (större område). Och om ett 
landskap är ekologiskt funktionellt för en biotop ska alla i biotopen ingående regionalt 
förekommande arter ha livskraftiga populationer. I begreppet ekologisk funktionalitet skulle 
man också kunna lägga in ekologiska processer och funktioner och dessas status. Dessa 
begrepp bedöms ej vara tillräckligt precisa begrepp och svårigheterna att göra dessa 
kvantifierbara och mätbara är stora. Fokus är därför att helt inrikta analyserna på arter och 
deras populationer och relationen till biotopförekomster och biotopkvaliteter. Att använda 
förekomst-ickeförekomst-data över arters förekomst i olika skalor är betydligt enklare och 
genom att använda flera krävande arter (fokusarter) för varje biotop täcker man in många 
olika specifika miljökrav som arterna har. I denna analys har de analyserade enheterna varit 
rutor om 5 x 5 km (2500 ha) och 1 x 1 km (100 ha). 
 
I detta arbete har vi som grund haft följande kriterium för vad som är landskapsekologiskt 
funktionellt – och då i de landskapsavsnitt som analyserats. 
 
Områden som har sådana biotopkvaliteter att man där bör kunna finna hälften av de 
krävande fokusarterna i en biotop med 80 % sannolikhet kan anses vara ekologiskt 
funktionella. 

3.3.	Allmänt	om	metodiken	
 
Syftet med en Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys är att ta reda på om ett 
landskap är ekologiskt funktionellt. Och då för en biotop eller ett antal biotoper och där 
ingående arter. Ett landskap kan aldrig vara funktionellt för alla biotoptyper. För att vara 
övertydlig så är ju en landmiljö inte på något sätt funktionell för en marin miljö. En 
hällmarkstallskog är inte funktionell för en ädellövskog och arterna som finns där – och inte 
heller omvänt. Olika delar av ett större geografiskt område varierar av naturgivna och 
historiska skäl i hur funktionellt det är för olika biotoper. 
 
Vid undersökningen av om ett landskap är funktionellt för en biotop så gäller det att 
undersöka om även de arter som har mycket höga krav på mängd av habitat (t.ex. grova ekar) 
eller habitatkvalitet (t.ex. ekarnas grovlek och ålder) har förekomster i landskapet. Helst ska 
ju populationerna även av dessa vara goda och livskraftiga. 
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Arter som är generalister är inte användbara för dessa analyser. T.ex. arter som förekommer 
på flera olika trädslag eller marktyper. Äkta generalister är normalt vanligare eller – om de är 
ovanligare – beror deras förekomst på faktorer som är okända eller svåra att mäta, identifiera. 
 
Ett grundantagande är att om mängden av livsmiljö (habitat) i ett område (landskap) är för 
liten, understiger en viss mängd, så kan arten inte varaktigt leva kvar i området (landskapet). 
Det har genom olika populationsstudier visats att sådana tröskelvärden existerar (Andrén 
1994). Att vetenskapligt göra sådana studier är mycket arbetskrävande. En genväg är att 
matcha förekomst av en livsmiljö (t.ex. antalet ekar över en viss diameter per ytenhet) mot 
förekomst av en art (som lever på äldre ekar). Då kan man statistiskt räkna ut om det finns ett 
tröskelvärde av habitatmängd (antalet ekar per ytenhet) som krävs för att en art ska 
förekomma. 
 
Om ett sådant förhållande föreligger så bör förhållandet habitatmängd och artförekomst ha 
formen av en S-formad kurva. Vid liten habitatmängd per ytenhet så finns nästan ingen 
förekomst av den undersökta arten. Sedan börjar den statistiska sannolikheten öka för att en 
art ska förekomma med ökande habitatmängd. Ju brantare stigning på S-kurvan, desto 
tydligare tröskelvärde fås fram. Se figur 3. 
 
Arter vars statistiska sannolikhet för förekomst ökar linjärt med ökande mängd livsmiljö 
(habitat) eller vars förekomst inte alls beror på mängden livsmiljö ger inget tröskelvärde i en 
sådan matchning. Förekomsterna har dålig modellpassning. Det kan bero på att kravet på 
livsmiljö inte uppfattats korrekt, att det faktiskt inte föreligger något uppträdande som ger 
tröskelnivåer, men det kan också bero på att mängden data är för liten. 
 
I denna analys har vi valt att arbeta med två olika storlekar på områden (landskap) – rutor på 5 
x 5 km (2500 ha) och 1 x 1 km (100 ha). 
 
Vi har valt att räkna ut tre olika tröskelvärden, med olika sannolikhet för att arten ska 
förekomma  i de valda storlekarna på rutor – 50, 80 och 95 % (se bilaga 4). I arbetet med att ta 
fram kartor på brist och tillgång så har vi bara använt oss av tröskelvärden på 80 % - nivån. 
 
För att få fram underlag för att ta fram samband mellan artförekomst och biotopförekomst så 
har två olika databastyper tagits fram. Den ena databasen utgörs av fynddata över arter i det 
större geografiska område där undersökningen ska göras. Den andra delen handlar om att få 
data över hur biotopen, som ska undersökas, förekommer i det undersökta geografiska 
området. I de kommande avsnitten redovisas i detalj hur de olika databaserna sammanställts. 
 
I analysen av förekomsten av tröskelvärden för arters förekomst är första steget att för varje 
biotop välja ut ett antal arter (fokus-arter) (se bilaga 1) med höga krav på mängd habitat eller 
kvalitet på habitat. Dessa analyseras på samband mot habitatmängd för att utröna om det finns 
tröskelvärden för förekomst. Nästa steg är att välja en lämplig sammanvägd tröskelnivå för 
mängd och kvalitet av biotop där man statistiskt sett bör ha förekomst av de flesta av dessa 
fokus-arter. Denna sammanvägda tröskelnivå ligger till grund för kartor över brist och tillgång 
av en biotop som är ett av målen med denna analys. Se bilaga 5. Utöver dessa kartor över brist 
och tillgång så ger databaserna över artförekomster och biotoper underlag för att framställa 
kartor enligt vanlig traktanalys (Brunet m.fl. 1993, Andersson 2002, Wennberg & Höjer 
2005). Dessa kartor redovisas i bilagorna 2 och 3. 
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3.4.	Kompletteringar	och	ändringar	av	metoden	i	förhållande	till	
metodutvecklingen	2010‐2013	
 
Under metodikutvecklingen 2010-2013 testades en mängd olika metoder att analysera 
relationen mellan art- och habitat-förekomst. Utfallet av dessa tester var att det är enklast att 
arbeta med rutor av olika storlekar och göra testerna med dessa. 
 
I denna analys har vi valt att enbart arbeta i rutstorlekarna 5 x 5 km (2500 ha) och 1 x 1 km 
(100 ha). Anledningen till detta är att mängden data per ruta blir för liten vid mindre 
rutstorlekar. Det visade sig vid metodutvecklingen vara svårt att få fram tillförlitliga 
tröskelvärden vid mindre rutstorlekar. Vid större rutstorlekar så blir informationen trivialare 
och saknar den geografiska precision som är önskvärd i naturvårdsarbetet. För rutstorleken 5 
x 5 km så indelas norra Götaland i 2 468 rutor och för rutstorleken 1 x 1 km i 64 724 rutor. 
Vid användningen av inventeringen av skyddsvärda träd (se avsnitt 3.9) så är antalet rutor 
mindre då dessa inventeringar inte täcker hela norra Götaland. Här är 5 x 5 km rutorna 1 872 
till antalet medan 1 x 1 km rutorna är 48 286. Här ska tilläggas att i gränsen mot omgivande 
län så har endast rutor som i sin helhet förekommer i norra Götaland tagits med. 
 
I de analyser som gjorts i denna rapport har genomgående för variabeln undersökningsgrad 
använts antal koordinatpunkter för artobservationer inom berörd organismgrupp i rutan. 

3.5.	Val	av	skala	och	geografiskt	område	för	analysen	
 
Syfte med detta arbete har varit att ta fram ett material som är användbart i Östra 
Vätterbranterna. Vid metodikutvecklingen, i ett tidigare skede, så visade det sig att ett mycket 
större geografiskt område än det vi använde för metodutvecklingen bör analyseras för att få 
fram tillförlitliga data över tröskelvärden. Det område som använts för dessa beräkningar är 
Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, fastlandsdelen av Kalmar län och 
Västgöta-delen av Västra Götalands län. I texten kallas detta område ibland för norra 
Götaland. Det innebär att de analyser och kartor som framställts har giltighet även i dessa 
områden. Anledningen till att de sydligaste landskapen, liksom västkustlandskapen och de 
baltiska öarna inte tagits med är att de klimatiskt avviker från norra Götaland eller (som de 
baltiska öarna) har andra naturgivna förutsättningar. Dessa avvikelser skulle införa fler 
faktorer som påverkar beräkningar och analyser.  
 
Under hela arbetet användes projektionen RT90 2,5 gon V eftersom mängden konverteringar 
då skulle bli minst. Detta gäller således alla GIS-arbeten och lägesangivelser av olika slag 
(arter, träd, biotoper, etc). 
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Tabell 1. Datakällor som använts för att sammanställa en databas över artfynd. 
 
Databas Datum för uttag Antal 

records 
Antal records 
efter 1975 

Kommentarer 

Fungus info 2014-09-22 548 661 527 856 Privat databas över svampfynd 

Hotade arter i H län 2014-10-01 51 142 31 973 Databasen har inte uppdaterats 
under senare år, används ej 
längre 

Smålands flora 2014-09-27 940 319 909 237 Databas från 
provinsflorainventeringen 

Arter från databaser över 
skyddsvärda träd - G län 

2014-09-15 6 551 6 551  

Arter från databaser över 
skyddsvärda träd - F län 

2014-09-12 1 300 1 300  

Arter från databaser över 
skyddsvärda träd - O län 

2014-09-14 13 807 13 807  

Arter från databaser över 
skyddsvärda träd - H län 

2014-09-04 5 572 5 572  

Arter från databaser över 
skyddsvärda träd - 
Gullspång/Karlsborg 

2014-10-14 53 53  

Arter från ängs- och 
hagmarksinventeringen 1987-
1990 dåvarande P län 

1991-12-31 6 871 6 871 Innehåller data som samlades 
in 1987-1990 

Arter från ängs- och 
hagmarksinventeringen 1987-
1990 dåvarande R län 

1991-12-31 32 219 32 219 Innehåller data som samlades 
in 1987-1990 

Arter från ängs- och 
hagmarksinventeringen 1987-
1990 F län 

1991-12-31 43 290 43 290 Innehåller data som samlades 
in 1987-1990 

TUVA 2014-10-08 440 625 440 625 Fynd som endast angetts till 
släkte har tagits bort utom 
jungfrulin och solvända 
(antalet är efter dessa 
borttagningar) 

Markfaunaregistret 
Naturhistoriska museet 
Göteborg 

2014-11-07 71 365 24 174 Innehåller främst mollusker, 
insamlade under lång 
tidsperiod 

Arter från 
lövskogsinventeringarna i 
Älvsborgs län 

1991-12-31 1 728 1 728 Databasen innehåller data 
insamlade 1983-ca 1990 

Anna Nordbergs o Ingrid 
Tomassons exjobb 

2012-05-10 180 180 Från Heidi Paltto o Linköpings 
universitet 

Matt mjölbaggeprojekt 2012-05-10 1 838 1 838 Linköpings universitet, Heidi 
Paltto 

Per Milbergs data – östgöta-
analys 

2012-05-10 3 191 3 191 Främst data över skalbaggar, 
Linköpings universitet 

Arter från 
lövskogsinventeringar i 
Lidköpings kommun 

1995-12-31 386 386  

Arter från 
lövskogsinventeringar i Götene 
kommun 

1995-12-31 610 610  

Arter från 
lövskogsinventeringar i 
Mariestads kommun 

1995-12-31 192 192  

Nyckelbiotoper i 
odlingslandskapet ÖVB (TFH) 

2011-01-26 693 693  

Artportalen 2014-11-10 3 137 237 3 028 713  

Observationsdatabasen 2014-10-23 312 635 203 452 Inga uppdateringar sker av 
denna databas 

Virtuella herbariet 2014-10-10 79 876 32 365 Ytterligare ett stort antal 
records saknar 
koordinatuppgifter 

Totalt antal records  5 700 341 5 316 876  
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De olika databaserna som samlades in konverterades till ett enhetligt format för att användas i 
de fortsatta analyserna. Formatet redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Databasstruktur för databasen över artfynd 
 
Field Name Type Width  Kommentar 

ART Character 50 Vetenskapligt artnamn 

LOKAL Character 40 Namn på lokalen 

NS_KOORD Numeric 7 Y-koordinat 

VO_KOORD Numeric 7 X-koordinat 

NOGGRANNH Numeric 5 Noggrannhet för lägesangivelse, m 

DATUM Character 10 Datum för noteringen 

INV Character 25 Observatör 

ORG_GRUPP Character 20 Organismgrupp 

SIGNAL Character 1 Om arten är en signalart 

KALLA Character 25 Vilken databas uppgiften kommer från 

3.7.	Val	av	biotoper	för	analysen	
 
De biotoper som analyserats har fastställts i vårt uppdrag. Dessa är: 
 
1) Ekmiljöer (jätteekar i olika situationer, ek-hasselskog) 
2) Ask-, alm-, lönn-miljöer (hamlade träd och skyddsvärda träd av dessa trädslag samt 
ädellövskog av dessa trädslag) 
3) Torrängar och friskängar 
4) Hällmarkstorrängar 
5) Hällmarker i skogslandskapet (hällmarkstallskogar) 
6) Mosaiker av gräsmarker, buskar och skog 
 
Förslag på dessa biotoper baserades delvis på de sammanställningar som gjordes under 
utvecklingen av metodiken, då en bedömning av vilka biotoper som var särskilt viktiga i 
biosfärområdet gjordes. En pragmatisk indelning av och sammanställning över biotoper som 
finns och är viktiga de båda biosfärområdena Östra Vätterbranterna och Vänerskärgården med 
Kinnekulle (VMK) gjordes då som grund för metodutveckling och urval av biotoper som är 
lämpliga för analys. Biotoper i denna sammanställning är: 
 

 Ekmiljöer (mest i VMK) 
 Ask-alm-miljöer (inkl lönn) (båda omr) 
 Hällmarkstorrängar (båda omr) 
 Sötvattenstrandängar (mest VMK) 
 Rikkärr – kalkfuktängar (mest VMK) 
 Tallmiljöer (båda omr) 
 Torrängar – friskängar (båda omr) 
 Bergbranter (mest ÖVB) 
 Kalkgranskogar (mest VMK) 
 Kalktallskog (mest VMK) 
 Mosaiker blommande buskar/träd och gräsmarker - bryn (båda omr) 
 Granmiljöer (mest ÖVB) 
 Tallar i betesmarker (ev vidgat till skogsbeten) (mest ÖVB) 
 Hamlade träd (ev tillsammans med ask-alm-miljöer) (mest ÖVB) 
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 Östvända branter med asp, gran och tall (ÖVB) 
 Bokmiljöer (ÖVB – Omberg) 
 Bäckraviner (mest ÖVB) 
 Klippstränder (mest ÖVB men flacka hällar i vatten finns också i VMK) 
 Gammal björk 
 Sälg 

 
Metodutvecklingen, som föregick det här rapporterade arbetet, skedde med användning av 
ekmiljöer, ask-alm-lönn-miljöer och hällmarkstorrängar. Listan över biotoper utvecklades 
vidare och de sex biotoper som redovisas ovan valdes ut som lämpliga för att göra en 
Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys i full skala. 
 
Den lista som gjordes är pragmatisk så tillvida att den inte följer en given indelning i svensk 
natur i biotoper. En fullständig sådan indelning saknas för övrigt i Sverige (se kapitel 6). 
Därför gjordes en indelning efter flera indelningsgrunder. För några biotoper så har egna 
definitioner använts – t.ex. brynmiljöer. Det är ett känt faktum att ett stort antal organismer, 
framför allt djur, använder flera olika biotoper under sin livscykel och det är därför intressant 
att belysa mosaiker i landskapet från landskapsekologisk synpunkt (se Appelqvist & 
Bengtsson 1995, Appelqvist m.fl. 2001). Några biotoper föll bort därför att de är mindre 
intressanta i Östra Vätterbranterna (t.ex. kalkgranskogar, strandängar, rikkärr). Ett antal 
biotoper föll bort då användbara data (framför allt för biotopförekomsten) saknas, t.ex. 
skogsbeten, östvända branter med asp, gran och tall, gammal björk. Några miljöer är mindre 
intressanta i denna typ av analys eftersom deras karaktär är svåra att påverka genom val av 
skötsel, t.ex. bergbranter och klippstränder. Någon miljö är helt eller delvis inkluderad i andra 
biotoper t.ex. hamlade träd (ingår till stor del i ask-alm-lönn-miljöer). 

3.8.	Sammanställning	av	databaser	över	biotoperna	
 
Varje biotop har krävt specifika sammanställningar för att få användbara databaser att matcha 
fynddata med. Kvalitéerna på data över biotoper varierar starkt sinsemellan. Hur dessa togs 
fram redovisas nedan biotop för biotop. 

3.8.1.	Ekmiljöer	
Tillgången på data över förekomst av ek i landskapet varierar starkt. Också kvaliteten på data 
varierar starkt. 
 
I samtliga län har inventeringar av skyddsvärda träd bedrivits, men i olika omfattning. I 
Östergötlands län är hela länet inventerat, sedan flera år tillbaka. I Västra Götalands län och 
Jönköpings län har de flesta delar inventerats. Det område som ingår i Östra Vätterbranterna 
har inventerats i sin helhet. I Kronobergs och Kalmar län har delar av länen inventerats. 
Tillsammans med ansvariga för inventeringarna av skyddsvärda träd i de olika länen (utom 
för Östergötlands län, som inventerats i sin helhet) har kartor över inventerade delar upprättats 
(se figur 2.). De data som samlats in vid inventeringarna av skyddsvärda träd har varierat. 
Tolkningen av hålträdsstatus har varierat eller har inte hålträdsstatus angetts, angivelse om 
träden varit hamlade eller ej har varierat mellan länen. I vissa län har arter, t.ex. signalarter, 
noterats i samband med inventeringarna. De skarpa data som har använts i denna analys är 
trädslag, omkrets och lägesangivelse. Även datum har varit konstant angivet. Länens egna 
databaser över skyddsvärda träd har använts då dessa är mer kompletta än Trädportalen (allt 
är inte inlagt där) och dessutom är risken för dubletter (genom t.ex. uppgifter från 
allmänheten) mindre. Sammanställningen över skyddsvärda träd omfattar 353 973 träd. Av 
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dessa är 46 243 ekar med en diameter över 100 cm och 4 090 ekar med en diameter över 150 
cm. De analyser som skett när det gäller träd har inskränkts till de delar där sådana 
inventeringar genomförts. Den kvantitativa siffran som erhålls från denna databas är antalet 
träd per ruta. 
 
Tabell 3. Tabell över databaser över skyddsvärda träd 
 
Databas Antal records Datum för uttag 

Skyddsvärda träd E län 129583 2014-09-12 

Skyddsvärda träd F län äldre 29033 2014-09-12 

Skyddsvärda träd F län senare 77665 2014-09-12 

Skyddsvärda träd G län äldre 17813 2014-09-19 

Skyddsvärda träd G län senare 5840 2014-09-05 

Skyddsvärda träd H län 42245 2014-09-04 

Skyddsvärda träd O län 51584 2014-09-18 

Trädinv Gullspång/Karlsborg 2014 210 2014-10-14 

   

Totalt 353973  
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Uppgifter om ekskog i landskapet har berett större bekymmer. I Västra Götalands län finns för 
de flesta kommuner särskilda lövskogsinventeringar med databaser, där ekskog enkelt kan 
sorteras ut (t.ex. Appelqvist m.fl. 1994). Men sådana inventeringar har inte gjorts i de övriga 
länen. För att få ett enhetligt material har två olika källor med sinsemellan olika svagheter 
använts. Den ena är SLU Skogskarta från 2000 (tidigare kallad kNN Sverige) och den andra 
är ÖSI (Översiktlig Skogsinventering) som bedrevs av Skogsstyrelsen mellan 1980 och 1993. 
De satellitbilder som användes för SLU Skogskarta år 2000 är LANDSAT 5 och LANDSAT 
7. Och den versionen är bäst om man vill matcha Skogskartan mot den s.k. Skogsmasken i 
GSD - Vägkartan, vektor 1: 100 000. Här finns den skogsmask i shapeformat och den yta som 
karterats i SLU Skogskarta. Skogsmasken användes för att beräkna areal skogsmark per ruta 
om 5 x 5 och 1 x 1 km.  
 
Problemet med SLU Skogskarta att den har ganska dåliga angivelser av just ek, särskilt då 
mängden ek är förhållandevis liten. 
 
Problemet med ÖSI är att den inte har full täckning – av två skäl. Dels omfattade den bara det 
privata småskogsbruket, dels fullföljdes inte inventeringen – den avslutades genom politiskt 
beslut trots att vissa områden ej var inventerade. I Götaland är merparten skogsmark privat 
småskogsbruk. Och trots att inventeringen avslutades innan den var klar så genomfördes ca 85 
% av inventeringen. Här finns alltså ett omfattande fältmaterial. Vad det gäller ekskog så kan 
man konstatera att all ädellövskog utom bok anges just som ädellövskog i ÖSI. Men eftersom 
ek statistiskt sett utgör 90 % av all ädellövskog utom bok så är ädellövskogsangivelsen ett 
ganska gott mått på ekskog – där inventeringen genomförts. Ekdominerade skogar omfattas 
av ädellövskogslagen och har hög avverkningsålder varför det är ett rimligt antagande att 
ekbestånden i hög utsträckning finns kvar. Som ekskog valdes bestånd med ädellövsandel  >= 
30%. Genom att beräkna hur stor den ÖSI-karterade skogsmarken är i varje ruta (5 x 5 och 1 x 
1 km) och jämföra med hur stor skogsareal skogsmasken omfattar i samma ruta fås en siffra 
på hur stor andel som ÖSI-inventerats. Om mer än hälften av skogsarealen var ÖSI-inventerad 
så extrapolerades ek-arealen (= ädellövskogsarealen) för hela rutan. I dessa rutor användes 
detta som värdet för ekskog. 
 
För hela materialet gjordes en jämförelse av hur ekskogsangivelsen i ÖSI motsvarades av 
ekskogsangivelsen i SLU Skogskarta. Denna omräkningsfaktor avrundades till 0,5 då 
Skogskartan genomgående gav för höga värden vid mindre mängder ekskog. Denna siffra 
användes som värde för ekskog i de fall ÖSI-inventerad areal var mindre än hälften av 
skogsarealen. I de fall ÖSI-angivelsen för ekskog, trots detta var högre än SLU Skogskarta, 
valdes ÖSI-värdet då detta är fältkontrollerat. 
 
De kvantitativa uppgifter som erhållits från dessa databaser är areal (ha) biotop (ekbestånd) 
per ruta. 

3.8.2.	Ask‐,	alm‐,	lönn‐miljöer	
Även här har en uppdelning i biotopdata gjorts i förekomst av skyddsvärda träd av de berörda 
trädarterna och i bestånd av de berörda trädarterna. 
 
Databasen över skyddsvärda träd innehåller ett stort antal träd av ask, alm och lönn. Eftersom 
avgränsningen för vad som är ett skyddsvärt träd varierat mellan länen och även inom länen 
så har ett gemensamt kriterium sökts. I flera län har anteckningar om hålträdsstatus och 
hamling noterats. Eftersom detta inte antecknats på ett enhetligt sätt så har vi även för dessa 
trädslag använt en parameter som är objektiv och enhetlig – stamomkrets (omräknad till 
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diameter). Således har alla askar, almar och lönnar med en stamdiameter om 80 cm eller mer 
använts för att få ett mått på mängden av skyddsvärda träd av dessa slag. Totalt finns i 
databasen över skyddsvärda träd 33 932 askar, almar och lönnar med en diameter över 80 cm. 
Dessa träd förekommer i mer varierande miljöer än ekarna. Ask, alm och lönn finns som 
vårdträd runt bebyggelse, som alléträd, i parker, på kyrkogårdar och i betesmarker. Grova 
ekar finns främst i betesmarker, ganska sällan som alléträd och på kyrkogårdar. 
Dammpåverkan – eller avsaknad av sådan – m.m. gör att livet på askar, almar och lönnar 
varierar ganska mycket beroende på var de står. Det ska här framhållas att inventeringar av 
skyddsvärda träd mera sällan utsträckts till skogsbestånd. Ett undantag är här skyddade 
områden som i vissa län inventerats på skyddsvärda träd. Den kvantitativa siffran som erhålls 
från denna databas är antalet träd per ruta. 
 
För att få uppgifter om bestånd med ask, alm och lönn har data hämtats från flera källor. 
 
För betesmarker med dessa trädslag har två källor använts. Dels har uppgifter hämtats från 
databasen TUVA och där har betesmarker med förekomst av dessa trädslag (mer än 10 % av 
minst ett av trädslagen ask, alm eller lönn) varit sökkriterium. Dels har skyddade områden 
som klassats till Natura 2000 naturtyperna 9070 (Trädklädd betesmark) eller 6530 (Lövängar) 
där det förekommer minst 6 skyddsvärda träd av dessa trädslag sållats fram. 
 
För skog med ask, alm och lönn så har också två olika källor använts. Dels har skyddade 
områden klassade till Natura 2000 naturtyperna 9180 (Ädellövskogsbranter) och 9020 
(Nordlig ädellövskog) sållats fram. Dels har identifierade nyckelbiotoper eller områden med 
vissa naturvården i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering hörande till typerna 
ädellövskog, lövskogslund, lövängsrest, sekundär ädellövnaturskog och ädellövnaturskog. I 
detta fallet innebär det att ganska stora arealer med ekskog också finns med. En bättre 
selektering skulle kunna göras om nyckelbiotopsinventeringens ursprungliga attributdatabas 
används istället för den som finns på Skogsdataportalen. 
 
Natura 2000 naturtypen 9020 (Nordlig ädellövskog) kan ibland domineras av andra ädla 
lövträd, t.ex. ek, men i det undersökta geografiska området är ask, alm och lönn ofta viktiga 
komponenter i denna Natura 2000 naturtyp. 
 
De kvantitativa uppgifter som erhållits från dessa databaser är areal biotop per ruta. 

3.8.3.	Hällmarkstorrängar	
För att få kvantitativa mått på denna biotops förekomst i landskapet så har två spår använts.  
 
Det ena är marker som klassats som Natura 2000-naturtypen 8230 (Hällmarkstorräng). Dessa 
förekommer i TUVA samt i databasen över skyddade områden. Dessa utgör dock endast en 
liten del av de betesmarker där det finns hällmarkstorrängar.  
 
Ofta finns hällmarkstorrängarna endast som mindre fragment i betena. Det andra sättet att 
spåra dessa är angivelsen ”stenbunden mark” i TUVA-databasen. Denna angivelse innefattar 
även marker med mycket sten och stenblock. Databaserna över ytorna betesmarker har ofta i 
blockdatabasen uteslutit större hällmarker i betena då dessa ej ansetts vara fodermarker.  
 
I analyserna har båda dessa angivelser använts i separata och sammanlagda analyser. 
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I Svenska Marktäckedata finns också angivelser av hällmarker men hällmarkstorrängar (i 
jordbrukslandskapet) och hällmarker i skog är inte separerade. Dessutom är denna databas 
dålig på mindre hällar, vilket ofta är fallet i betesmarkerna. Denna databas har därför ej 
använts som underlag för att beräkna hällmarkstorrängar. En noggrannare analys baserad på 
satellitbilder och t.ex. Jordbruksverkets blockdatabas skulle (i den mån hällarna inte är 
bortritade) kunna ge ett bättre underlag. 
 
De kvantitativa uppgifter som erhållits från dessa databaser är areal biotop per ruta. 

3.8.4.	Hällmarkstallskogar	
För att få ett mått på hällmarkstallskogar användes två källor. Den ena är Svenska 
Marktäckedata som anger Barrskog på berg-i-dagen (kod 3.1.2.3) (Naturvårdsverket 2014). 
Detta handlar i stort sett alltid om hällmarkstallskog. Tyvärr är detta underlag ganska dåligt i 
områden där hällmarkstallskog är mindre frekvent och hällmarkstallskogarna är mindre till 
storlek. Det är ett satellitbildstolkat material. Den andra källan är ÖSI (se ovan under ek) där 
man kan selektera fram koordinatsatta, fältbesökta bestånd med antingen bergimpediment (i 
skogslandskapet) eller talldominerade bestånd med ståndortsindex T22 eller lägre med 
kommentaren bergbunden mark. Tillsammans ger dessa, med ovan angivna brister i ÖSI-
inventeringen, en ganska god bild över var hällmarkstallskogarna i det geografiska området 
finns. Vid sammanläggningen har ÖSI-arealerna lagts till endast om SMD-uppgifterna 
understiger 250 ha per 5 x 5 km ruta, detta för att undvika dubbelräkning. En sådan 
korrigering gjordes ej för 1 x 1 km rutorna. 
 
De kvantitativa uppgifter som erhållits från dessa databaser är areal biotop per ruta. 

3.8.5.	Torra	–	friska	naturliga	gräsmarker	
Här avses öppna torra till friska gräsmarker som ej är extrema på något sätt – stäppartad 
torräng, alvartorräng, etc. Ej heller ljunghedar, sandstäpp (finns inte i området). 
Hällmarkstorrängarna behandlas ovan. Det har dock varit svårt att sålla bort 
hällmarkstorrängarna i de databaser som använts.  
 
Två olika databaser har använts för att få uppgifter om torra till friska gräsmarker. I det ena 
fallet sållades gräsmarker fram ur TUVA-databasen och databasen över skyddad mark som 
klassats till någon av Natura 2000-naturtyperna 4030 (Torra hedar), 5010 (Enbuskmarker), 
6000 (Gräsmarker, substratdominerade gräsmarker och alluviala gräsmarker nedanför 
barrskogsgränsen), 6210 (Kalkgräsmarker), 6230 (Stagg-gräsmarker), 6270 
(Silikatgräsmarker) och 6510 (Slåtterängar i låglandet). Dessa får anses vara marker av hög 
kvalitet och det finns sannolikt arealer betesmark utanför dessa arealer som borde in i en 
sådan analys. Sammantaget får detta mått på torra till friska gräsmarker anses vara ganska bra. 
 
För att få ett mått ”i andra ändan” av kvalitetsskalan så användes i det andra fallet 
Jordbruksverkets blockdatabas för att beräkna mängden betesmark totalt i landskapet. Här 
finns å andra sidan alla möjliga typer av betesmarker – även fuktiga – och med olika grad av 
kulturpåverkan – alltså även gödslade marker. 
 
Analyser genomfördes på båda dessa dataset. 
 
De kvantitativa uppgifter som erhållits från dessa databaser är areal (ha) biotop per ruta. 
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3.8.6.	Bryn‐	och	mosaikmarker	i	jordbrukslandskapet	
Denna biotop eller dessa biotoper är inte avgränsade som någon typ i t.ex. Natura 2000 
(Löfroth 1997) eller Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998). Inte desto mindre är just 
förekomsten av flera olika miljöer nära varandra av stor betydelse för många arter. 
Övergången från öppen gräsmark till trädklädd mark, brynen, är hemvist för många arter. 
Många arter (t.ex. många insekter) behöver under sin livscykel både trädklädda och öppna 
miljöer. För att fånga in dessa miljöer kvantitativt så har återigen TUVA varit till stor hjälp. 
Under denna inventering så finns angivelser om huruvida (och i vilken omfattning) bryn 
förekommer. Här finns också angivelser om huruvida blommande träd, typiska för bryn och 
mosaiklandskap, förekommer. Således selekterades betesmarker i TUVA med brynangivelser 
eller med förekomster av träd-/buskslagen hagtorn, körsbär, oxel, slån och vildapel fram till 
en databas. 
 
Observera att de här selekterade ytorna också kan förekomma under torra-friska betesmarker 
– men att de använts i skilda analyser. 
 
Kantzoner från jordbruksmark mot annan mark, företrädesvis skogsmark, bildar nästan 
definitionsmässigt bryn. För att få ett grovt mått på dessa arealer beräknades arealen av en 
bufferzon om 10 m från all jordbruksmark mot annan mark. Denna areal blir naturligtvis stor i 
områden där odlingslandskapet täcker stor del av landskapet, t.ex. helåkersbygder. Men den 
blir också stor i landskap med tämligen stor areal jordbruksmark och där parcellerna är flikiga 
och små. Det ska tilläggas att denna beräkning av kantzoner inte tar hänsyn till kantzonernas 
kvalitet. En skarp övergång mot granplantering räknas på samma sätt som ett bryn med 
blommande träd och buskar mot en blandskog. 
 
De kvantitativa uppgifter som erhållits från dessa databaser är areal biotop per ruta. 
Beräkningarna gjordes endast för rutor om 5 x 5 km. Detta främst för att de var mycket 
beräkningsintensiva och då data på t.ex. fågel inte är så relevanta för rutor om 1 x 1 km. 

3.9.	Val	av	fokusarter	för	analys	av	tröskelvärden	

3.9.1.	Allmänt	
Syftet har varit att använda arter som är  
 
1) Krävande 
2) Hyggligt välkända (detta har då resulterat i fler fynd) 
3) Väl spridda i det större geografiska området 
4) Ekologiskt starkt knutna till den undersökta biotopen 
5) Har tillräckligt antal fynd för att beräkningar ska kunna göras 
 
Punkterna 3 och 5 har först sent under arbetets gång för några arter ej visat sig vara uppfyllda. 
När det gäller punkt 4 kan man i efterhand ifrågasätta om den parameter som använts för 
analysen varit relevant för några arter. 
 
För varje biotop har mellan 16 och 48 arter valts ut som fokusarter. Totalt har 202 olika arter 
valts ut som fokusarter och analyserats. För ek-miljöer, ask-, alm-, lönnmiljöer och 
hällmarkstorrängar så gjordes listor över fokusarter under utvecklingsarbetet 2010-2013. 
Listorna har under arbetets gång kompletterats. De valda arterna är i de flesta fall 
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naturvårdsarter i den betydelse som Artdatabanken definierat (Artdatabanken 2013). De arter 
som valts ut som fokusarter i de olika biotoperna redovisas i bilaga 1. 

3.9.2.	Ekmiljöer	
För ekmiljöer finns ett ganska stort antal väl kända och väl inventerade lavar och storsvampar 
som är väl knutna till ek. Flera av dessa är dokumenterat krävande (de finns t.ex. inuti gamla 
innanruttna ekar eller på barken av dessa gammelekar). 
 
Vid urvalet har en del kända ekspecialister ej medtagits av olika skäl. Det finns flera krävande 
arter med begränsad utbredning (t.ex. östlig eller västlig) och dessa har ej tagits med trots att 
de normalt endast påträffas på äldre ek – exempelvis kärnticka Phellinus dryinus (östlig), 
gulmjölkig ekriska Lactarius chrysorrheus (kustbunden, västlig), ädelkronlav Gyalecta 
carneola (milda, kustnära områden, gärna i skog), matt pricklav Arthonia pruinata (mest 
kustnära områden i östra Sverige). Många krävande insekter med förekomster i gamla 
ekbestånd har för få fynd i databaserna för att vara användbara. 
 
Eken är en art som förekommer i vitt skilda miljöer därför har ingen separat lista över 
markbundna arter tagits fram. Här skulle i så fall skilda listor över rikare ekbestånd (ek-
hasselskogar), näringsfattigare bestånd (hedekskogar) och svämskogar tagits fram. 

3.9.3.	Ask‐,	alm‐,	lönn‐miljöer	
Också för ask, alm och lönn finns ett antal väl kända epifyter och svampar som är knutna till 
dessa trädslag. Antalet insekter som kan användas visade sig vara mer begränsat – det finns 
helt enkelt för lite fynddata för dessa. 
 
Ask, alm och lönn växer normalt på ganska näringsrik mark. I många fall ger dessa träd 
upphov till lundar eller växer i rasbranter med en ganska karakteristisk markvegetation. 
Därför har en separat lista över fokusarter med dessa markkrav sammanställts. Det är en 
grupp lundväxter och svampar i ädellövskogar av detta slag samt mollusker. 

3.9.4.	Hällmarkstorrängar	
Vid sammanställningen av en lista med fokusarter för hällmarkstorrängar så har allt för 
kalkkrävande arter valts bort. I listan finns dock några arter som är starkt gynnade av kalkrik 
berggrund – t.ex. vit fetknopp, axveronika och grusbräcka. I listan finns också silikatarter som 
bergglim och liten fetknopp. 
 
I listan finns ett mindre antal fjärilar med. Data över observationer av fjärilar har ökat starkt 
under senare år men fynddata är fortfarande geografiskt ojämnt spridda. 

3.9.5.	Hällmarkstallskog	
Det har varit svårt att få ihop en längre lista med fokusarter för denna magra och artfattiga 
biotop. Detta noterades även under Nyckelbiotopsinventeringen (Nitare 2010) som hade få 
signalarter som verktyg i dessa skogar. I hällmarkstallskogarna finns dock en hel del 
intressanta insekter men fynddata över dessa är fortfarande begränsade. 

3.9.6.	Torra‐friska	gräsmarker	
För dessa biotoper är antalet tillgängliga arter som kan vara lämpliga fokusarter snarast för 
stort. Ett stort antal har använts som indikatorarter i olika inventeringar. Det finns också 
många lämpliga insekter och marksvampar. 
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Vid urvalet har arter som hör hemma i stäppartade torrängar (ängshavre-torrängar), 
ljunghedar, sandstäpper ej tagits med. Ej heller har arter som främst finns i brynmiljöer tagits 
med – dessa har analyserats separat. 

3.9.7.	Bryn‐	och	mosaikmarker	i	jordbrukslandskapet	
Även för denna biotop finns en lång rad lämpliga arter som kan användas som fokusarter. 
Detta är också den enda biotop där fågelarter använts. Inga svampar finns med bland 
fokusarterna. Däremot ett stort antal insekter och kärlväxter. De arter som valts ut är främst 
hemmahörande i torra till friska marker. Bryn och mosaikmarker finns också i mer fuktiga 
miljöer men då skulle det bli andra fokusarter. 

3.10.	Undersökningsgrad	
 
Artförekomstdata som har använts för dessa rutanalyser har samlats in osystematiskt via ett 
stort antal olika typer av naturinventeringar och observationsverksamheter som gjorts av 
myndigheter, ideella organisationer och enskilda personer. Dessa data har lagts samman i en 
gemensam databas över artobservationer.  
 
Om en art finns i fynddatabaserna avgörs i hög grad av hur mycket arten har eftersökts. Detta 
påverkar naturligtvis analyserna. Och därför har undersökningsgraden viktats in i modellerna 
vid analyserna. Under metodutvecklingen 2010 – 2013 visade det sig att ett mått på 
undersökningsgraden angivet med antalet angivna koordinatpunkter per ruta (5 x5 km eller 1 
x 1 km) gav ett bättre utfall än ett mått baserat på antalet angivna inventeringsdatum. 
 
Vi har därför beräknat hur många koordinatpunkter det finns i rutorna för berörd 
organismgrupp. Detta gäller kärlväxter, insekter, mollusker och storsvampar. För epifyter och 
storsvampar som använts som signalarter i nyckelbiotopsinventeringen har särskilda mått på 
undersökningsgraden gjorts. Vid analysen av t.ex. en kärlväxt så används antalet koordinater 
för fynd av kärlväxter vid tröskelvärdesberäkningen. För fåglar, som använts i biotopen bryn- 
och mosaikmiljöer i jordbrukslandskapet, har inga sådana beräkningar gjort – datamängderna 
är för stora. 

3.11.	Beräkning	av	tröskelvärden	
 
I den allmänna beskrivningen av metodiken framgår att ett viktigt syfte med denna analys är 
att utröna om det finns tröskelvärden för arternas förekomst i landskapet. Detta görs genom att 
analysera sambanden mellan artförekomst och biotopförekomst. 
 
Ett grundantagande är att en art ej eller endast sparsamt eller slumpmässigt förekommer om 
mängden för arten lämpligt habitat understiger ett visst värde. Ökar mängden habitat bör 
sannolikheten för finna arten öka kraftigt till en viss gräns, varefter sannolikheten att finna 
den planar ut på ett sätt som visas i figur 3. Ju kraftigare lutningen är desto tydligare är 
förekomsten av ett tröskelvärde. En statistisk modell som beskriver hur en arts sannolikhet att 
finnas i ett givet geografiskt område (i detta fall rutor om 5 x 5 km eller 1 x 1 km) påverkas av 
mängden habitat i samma område togs fram. Denna modell testades mot fynddata för varje 
utvald fokusart. I denna modell inkluderas också effekten av undersökningsgrad. 
Modelltypen som användes är en binomial regressionsmodell. Med hjälp av modellernas 
koefficienter (varje art ger med sina indata olika modeller) beräknades mängden/arealen 
biotop för att en viss art ska finnas i rutan med 50 %, 80 % och 95 % sannolikhet. Det är dessa 
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värden som benämns tröskelvärden. För den fortsatta analysen har arbetet inriktats på 
mängden biotop som är relevant för 80 %. Skript för modellen har utvecklats av Heidi Paltto 
med hjälp av Lars Westerberg på Linköpings universitet. 
 
Värdena för undersökningsgrad varierar starkt, särskilt för kärlväxter, svampar och lavar. 
Ibland finns ett mycket stort antal koordinatpunkter i en ruta. Skälen för detta kan t.ex. vara 
att koordinater för enskilda träd noterats, att provrutor lagts ut etc. Eftersom 
tröskelvärdesberäkningen genom den statistiska modellen inte på ett korrekt sätt kan hantera 
mycket höga värden sattes en maximinivå på undersökningsgrad för varje organismgrupp 
sättas. Avläsningen av tröskelvärden gjordes vid detta maximivärde för undersökningsgrad. 
För rutor om 5 x 5 km så sattes för varje organismgrupp ett maximivärde på 
undersökningsgrad om 250 olika positioner. För rutor om 1 x 1 km så sattes ett maximivärde 
på undersökningsgrad om 25 olika positioner. Dessa värden bedömde vi vara 
undersökningsmässigt relevanta, dvs vi antar att vid dessa antal undersökningar (positioner) 
så har en mycket stor andel av fokusarterna hittats, givet naturligtvis att de finns i det aktuella 
området. 
 
Genom att inkludera den osäkerhet som finns i koefficientskattningar och genom att upprepa 
uträkningen 10 000 gången för varje procentsats erhölls ett 95 % konfidensintervall för 
tröskelvärdena. Denna metod att upprepa beräkningarna (iteration) kallas för bootstrapping 
och användes för att beräkna konfidensintervallen för tröskelvärdena. Scripten för att göra 
beräkningarna av konfidensintervallen för tröskelvärdena har tagits fram av Lars Westerberg, 
Linköpings universitet. 
 
Totalt har 202 arter testats i 2 olika geografiska skalor (rutstorlekar) mot mellan ett och fem 
mått på biotopmängden. 
 
Sedan används ett antal kriterier för att avgöra om tröskelvärdet är rimligt eller giltigt. 
Modellerna är rent matematiska och är ekologiskt och på annat sätt blinda och resultatet måste 
därför efterkontrolleras. De kriterier som då användes är 1) konfidensintervallet får ej anta 
negativa värden, 2) konfidensintervallets högre värde får inte vara mer än 10 % högre än det 
högsta värdet för biotopmängden i datasetet. Båda dessa villkor måste vara uppfyllda. 
 
Den programvara där dessa statistiska beräkningar gjorts är R version 3.1.2 (2014-10-31) 
"Pumpkin Helmet". Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) och Platform: i386-w64-
mingw32/i386 (32-bit). De statistiska körningarna är mycket datorintensiva och har gjorts på 
flera datorer.  
 
Resultatet av beräkningarna av tröskelvärden redovisas i bilaga 4. Här redovisas biotopvis och 
artvis för de olika sannolikhetsnivåerna 50 %, 80 % och 95 % vilken mängd biotop som 
behövs för att anträffa arten. Här anges också konfidensintervall för dessa nivåer. Vidare finns 
en kolumn där antalet rutor anges där arten noterats. 
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Det sammanvägda tröskelvärdet har sedan legat till grund för att ta fram kartor över brist och 
tillgång för biotopen, i den aktuella skalan och med det aktuella måttet på biotopmängd. 
Dessa kartor redovisas i bilaga 5. I avsnitt 4.2 ges information om hur dessa kartor ska läsas 
och förstås. 
 
I dessa kartor grupperas rutorna med olika tillgång på biotopen också efter hur god förekomst 
av fokusarter det finns i rutan. För god förekomst av fokusarter så bör hälften eller mer av det 
maximala antalet noterade fokusarter i en ruta finnas i den aktuella rutan. 
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4.	Resultat	

4.1.	Allmänt	
 
Tröskelvärden har erhållits för ett stort antal fokusarter. Dessa arter är genomgående 
naturvårdsarter (Artdatabanken 2013) och därför av stort naturvårdsintresse. Detta trots att 
flera av dem är relativt sett sällsynta med begränsat antal noteringar i landskapet. Det stora 
geografiska området (norra Götaland) som analyserna baseras på är en viktig förklaring 
till detta. 
 
Redovisningen nedan sker biotopvis. Texten relaterar till de kartor som redovisas i bilagorna, 
och som utgör huvuddelen av resultatet. 
 
Som ovan nämnts görs en samlad bedömning av tröskelvärdena för respektive biotop och ett 
sammanvägt värde tas ut efter bedömning av hur tröskelvärdena faller ut för arterna och 
respektive rutstorlek och mått på biotopmängd. Utöver de principer som beskrivs i avsnitt 
3.12 används de olika arterna och deras ekologi för att resonemangsmässigt lägga en lämplig 
nivå för biotopen enligt vald skala och enhet för att mäta biotopen. 

4.2.	Hur	man	läser	kartorna	över	brist	och	tillgång	
 
Kartorna över brist och tillgång är ett av de viktigaste resultaten vid en Landskapsekologisk 
Brist- och Funktionalitetsanalys. Sådana kartor över de sex analyserade biotoperna redovisas i 
bilaga 5. För att öka förståelsen av dessa kartor så ges här några förtydliganden. Redan här 
ska påpekas att det är de  rutor som över huvud taget har en färg som är de rutor (områden) 
som på olika sätt bör prioriteras i naturvårdsarbetet vad det gäller den aktuella biotopen. Rutor 
utan färg (vita) är vanligtvis av lägre betydelse för biotopen. 
 
De områden som har markerats med grön färg är sådana där det finns tillräckligt med biotop 
per ruta och där ett stort antal av fokusarterna är påträffade. Här kan man säga att från den 
redovisade biotopens synpunkt så har man en landskapsekologisk funktionalitet. Dessa 
områden är emellertid vanligen mycket få i landskapet. Det beror på att tröskelvärdena är 
höga i förhållande till tillståndet i landskapet, de valda fokusarterna har mycket höga krav för 
att förekomma. 
 
Viktiga för restaurering är sådana rutor som har gul och orange färg. Här finns en viss brist på 
biotop men ett stort antal av fokusarterna är påträffade. För gul färg så är tillgången på aktuell 
biotop ganska hög – från 70 % upp till nästan 100 % av tröskelvärdet. En restaurering för att 
nå tröskelvärdet bör vara relativt sett enkel. För orange färg så finns 20 % – 70 % av den 
mängd av biotopen som behövs för att nå tröskelvärdet, vilket även här gör restaurering 
motiverad. För rutor som har röd färg så är situationen mer alarmerande – här har ett stort 
antal av fokusarterna påträffats men mängden biotop är mindre än 20 % av tröskelvärdet. Om 
landskapet domineras av röda rutor är situationen för biotopen allvarlig och restaurering 
brådskar. 
 
Rutor som är blå har tillräckligt med biotop för att nå tröskelvärdet. Här har dock inte så stort 
antal av fokusarterna påträffats. Detta kan bero på att området är dåligt undersökt, men det 
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4.2.2.	Arter	
Östra Vätterbranterna sticker inte ut som ett område där de valda fokusarterna för ek 
förekommer i stor utsträckning (se bilaga 3). Här är det främst Eklandskapet söder om 
Linköping, ekområdena på Vikbolandet, Kinnekulle, Hunneberg och Kalmar läns södra kust 
som utmärker sig. Omberg är det område närmast som har stort antal fynd av fokusarter. 

4.2.3.	Biotoper	
I arbetet har det varit möjligt att mäta förekomst av ek i landskapet på flera olika sätt (se 
bilaga 2). Det har varit möjligt att väga in kvalitets-aspekterna i dessa kvantifieringar. 
Inventeringarna av skyddsvärda träd har gjort det möjligt att dela in träden (ekarna) i olika 
storleksklasser. För ekar med en stamdiameter över 100 cm så framstår Eklandskapet söder 
om Linköping liksom landskapet utmed kusten i södra Kalmar län som de mest framträdande. 
Andra viktiga områden är Vikbolandet och trakten runt Norrköping i Östergötland, områdena 
söder om Vättern (som delvis innefattar Östra Vätterbranterna), norr och söder om Hjo samt 
trakten runt Alingsås. Det ska dock framhållas att hela norra Götaland inte är inventerat på 
skyddsvärda träd. 
 
Höjer vi ribban och mäter förekomsten av ekar med en diameter på 150 cm eller mer så 
framstår Kalmar läns södra kust och Vikbolandet i Östergötland i en klass för sig. 
Eklandkskapet söder om Linköping, Hjotrakten, Kinnekulle och Mariedal i Västergötland är 
också viktiga områden. Det är här de verkligt kräsna ekarterna finns. 
 
En sammanställning över ekhagar visar på delvis samma mönster. Men i detta material finns 
även ekhagar där ekarna inte nödvändigtvis är lika gamla. Det är arealen som har mätts. Men 
Eklandskapet söder om Linköping, Vikbolandet samt flera områden utmed Kalmar läns kust 
framstår även här särskilt. I Östra Vättebranterna finns från Gränna och österut förhållandevis 
stora arealer med ekhagar.  
 
Framräkning av arealer av ekskog med hjälp av SLU:s skogskarta och ÖSI ger ett annat 
mönster. Stora arealer ekskog (ofta hedekskog) söder om Lygnern i södra Västergötland 
förefaller stämma väl med hur det ser ut i verkligheten. Även i delar av Kalmar län finns stora 
arealer ek i skogslandskapet. I Östra Vätterbranterna anges stora arealer ekskog i de södra 
delarna, detta överensstämmer ganska väl med de faktiska förhållandena. I de västgötska 
platåbergsområdena framstår Kinnekulle och Billingen med särskilt stora arealer ekskog. 
Sannolikt är arealerna i de senare områdena något överskattade då det inte går att separera ek 
från andra ädellövträd i ÖSI-materialet. Och på dessa berg är också annat ädellöv 
framträdande. Att norra Östergötland, Hökensåsområdena, gränstrakterna mellan Jönköpings 
län och kommunerna Ulricehamn och Tranemo är fattiga på ek stämmer väl med 
verkligheten. Intressant är att Uppvidinge kommun uppvisar mycket lite ekskog vilket också 
överensstämmer med den allmänna bilden av denna höglandskommun i Kronobergs län. I 
denna kommun finns dock en del gammelek i jordbrukslandskapet. 

4.2.4.	Tröskelvärden	
Beroende på i vilken skala man tar sig an ekmiljöerna och hur ekmiljöerna mäts så erhålls 
olika tröskelvärden (se bilaga 4). Detta behöver inte vara motsägelsefullt, de olika 
tröskelvärdena inryms i varandra.  
 
Ekar med stamdiameter över 100 cm – rutor om 5 x 5 km (figur 5) 
För ekar med en stamdiameter över 100 cm och rutor om 5 x 5 km så har ett lämpligt 
sammanvägt tröskelvärde bedömts vara 140 ekar per ruta. Då kan även arter som korallticka, 
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Det finns också ett antal områden eller rutor där det finns tillräcklig mängd av dessa ekar men 
där det inte finns dokumenterad tillgång på fokusarter. Exempel på sådana områden är 
områden runt Bankeryd, ett par områden vid Hjo, Skara, Alingsås, Mjölby, Motala och söder 
om Värnamo. I dessa områden bör det klarläggas om fokusarterna faktiskt finns eller om det 
är så att kvaliteten på ekarna (ålder, historik) gör att dessa ännu ej hyser fokusarterna.  
 
Några områden med påtaglig brist på gammelek men där det finns god tillgång på fokusarter 
är trakten runt Åsnen, runt Åsunden i Västergötland, vid Sommen, Solgen och söder om 
Hunneberg. 
 
Bilden är i stort densamma för båda de olika rutstorlekarna, den blir geografiskt mer 
detaljerad i 1 x 1 km rutorna. I det senare fallet kan dock en ruta om 5 x 5 km med liten brist 
delas upp på mindre rutor (1 x 1 km) som var för sig får större brist. 
 
I de fall de ovan angivna områdena omges av lila eller rosa rutor kan det vara motiverat arbeta 
med att anlägga framtida områden med höga naturvärden knutna till ek. 
 
Bilden när det gäller ekar med en brösthöjdsdiameter om 150 cm visar upp tydligt större brist 
i norra Götaland. Det är också en nivå på tröskeln som ska tillfredsställa de allra mest 
krävande ekarterna. Det är endast i Östergötlands eklandskap och utmed Kalmarkusten som 
det finns rutor utan brist och där fokusarterna finns noterade i större omfattning. I övrigt finns 
ett stort antal röda rutor som visar på god tillgång på fokusarter men mycket stor brist på 
jätteekar.  
 
Att restaurera denna biotop fordrar extrem långsiktighet. Leveranstiden för en jätteek i detta 
formatet mäts i sekler. Bästa framgången för biologisk mångfald erhålls då det finns flera 
rutor nära varandra med viss tillgång på biotopen och god tillgång på fokusarter. Det är rutor 
som är färgade gula eller orange på kartorna. För Östra Vätterbranternas vidkommande så är 
därvid Vretaholm och ekmiljöer runt Huskvarna av särskilt värde. 
 
Ekhagemiljöerna visar upp delvis liknande bilder. Det som avviker här är att övre delarna av 
Emådalen och norra delen av Kalmar län framstår som rika på ekhagar. Men då ska man ta i 
beaktande att dessa delar inte är inventerade på skyddsvärda träd. För Östra Vätterbranterna 
så kan ett mål vara att säkerställa och utveckla värden i ekhagar mellan Noen och Gränna. 

4.3.	Ask‐,	alm‐	och	lönnmiljöer	
 
Flera av landets viktigaste ask-, alm- och lönnmiljöer finns med i analysen. Kinnekulle och 
Nordbillingen är här helt i särklass. Data över biotopmängd och artförekomst är 
förhållandevis bra, dock ej i klass med ek.  

4.3.2.	Arter	
När det gäller förekomst av trädanknutna fokusarter för ask, alm och lönn så framstår 
Kinnekulle och Nordbillingen i en klass för sig (se bilaga 3). I övrigt så är Östra 
Vätterbranterna ett av de viktigaste områdena tillsammans med områden söder om Linköping 
och Sommenbygden. Det är hela sträckan från Omberg till bergen vid Huskvarna som är 
värdefull med en lång rad av viktiga förekomster. 
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För marklevande arter så är även här Kinnekulle och Nordbillingen de viktigaste områdena i 
norra Götaland. Men vad det gäller dessa fokusarter så är Östra Vätterbranterna i det närmaste 
lika viktiga, långt viktigare än något annat område i norra Götaland. 

4.3.3.	Biotoper	
Också för ask, alm och lönn har förekomsterna kvantifierats med både inventeringarna över 
skyddsvärda träd och olika areella karteringar av sådana miljöer där dessa träd förekommer 
(se bilaga 2). Det är helt förväntat att det på Kinnekulle och runt Billingen finns stora 
mängder av dessa ädla lövträd. Det är mera förvånande att det finns så stora mängder av dessa 
träd ute i Östergötlands flacka odlingslandskap. De flesta av dessa träd är förutom 
hagmarksträd, träd i alléer, parker, gårdsmiljöer, kyrkogårdar och stadsmiljöer. Dessa är 
biologiskt i ganska stor utsträckning avvikande från träd i bestånd och i hagmarker. Östra 
Vätterbranterna hyser förhållandevis gott om dessa träd, särskilt på östgötasidan. I övrigt finns 
ganska mycket av dessa träd utmed Kalmar läns södra kust. 
 
För hagmarker med ask, alm och lönn så är Kinnekulle och Nordbillingen viktiga från 
naturvårdssynpunkt men också flera områden i Kalmar läns kust. Här är inte Östra 
Vätterbranterna lika framträdande. 
 
Bilden är liknande för skog med ask, alm och lönn. Även här är Kinnekulle och Nordbillingen 
viktiga. Här finns dock en del marker söder om Linköping med gott om ask, alm och lönn.  
 
Sammantaget kan man notera att de stora förekomsterna av arter knutna till ask, alm och lönn 
i Östra Vätterbranterna finns på en förhållandevis liten areal med dessa trädslag. 

4.3.4.	Tröskelvärden	
 
Beroende på rutstorlek och hur ask-alm-lönn-miljöerna mäts så erhålls olika tröskelvärden (se 
bilaga 4). Detta behöver inte vara motsägelsefullt, de olika tröskelvärdena inryms i varandra. 
 
Askar, almar och lönnar med en stamdiameter över 80 cm – rutor om 5 x 5 km (figur 11) 
För trädanknutna arter så har tröskelvärden fallit ut för askar, almar och lönnar med en 
diameter över 80 cm på rutor om 5 x 5 km för tre olika arter, vilket är ett litet antal. Det 
sammanvägda tröskelvärde som bedöms vara lämpligt på denna geografiska skalan och med 
detta sätt att mäta biotopens mängd är 250 träd per ruta. 
 
Som gräns för god förekomst av fokusarter sätts att 7 arter eller mer av fokusarterna ska 
finnas noterade i rutan. 
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finns områden där tillgången är liten. Det finns också stora områden med liten tillgång på 
fokusarter och viss tillgång (stor brist) på biotop. Detta gäller stora delar av Östgötaslätten, 
men här utgörs träden av vårdträd, alléer m.m. som inte på samma sätt som träd i betesmarker 
och skogsmiljöer kan hysa de valda fokusarterna. 
 
En studie av kartorna med brist och tillgång avseende trädanknutna fokusarter och biotop mätt 
i bestånd ger i stort samma bild. En skillnad är att markerna (mest betesmarker) söder om 
Linköping hyser gott om ask, alm och lönn. Halle- och Hunneberg samt Kalmar läns kust är 
också mer framträdande i en sådan karta. Östra Vätterbranterna är fortfarande nummer tre vad 
det gäller värden knutna till ask, alm och lönn i norra Götaland. 
 
En karta med brist och tillgång avseende markanknutna fokusarter och biotop mätt i bestånd 
ger en likartad bild. Östra Vätterbranternas position som ett värdefullt område vad det gäller 
värden knutna till ask-, alm- och lönnbestånd är här ännu mer uttalad. Det framgår också att 
bristen på biotop är stor. Detta är ett starkt motiv för att utvidga arealer med ask, alm och lönn 
och för att öka kvaliteten i dessa. 

4.4.	Hällmarkstorrängar	
 
Östkustens stora arealer av hällmarkstorrängar liksom stora antal arter är frapperande. Dock 
finns i det stora geografiska området norra Götaland flera andra områden av intresse. Ett av 
dessa är Östra Vätterbranterna. Ett annat är Kålland. 

4.4.2.	Arter	
När det gäller förekomster av fokusarter i hällmarkstorrängar så är Östra Vätterbranterna det 
viktigaste området efter östkustens stora värdetrakter (se bilaga 3). Det är särskilt i de södra 
delarna av Östra Vätterbranterna som arttätheten av fokusarter är hög. 

4.4.3.	Biotoper	
De betesmarker där arealer karterats som hällmarkstorräng enligt Natura 2000 (naturtyp 8230) 
är mest framträdande på Kålland (Västergötland) och Östergötlands östersjökust (se bilaga 2). 
Biotopen är förhållandevis lite angiven från Östra Vätterbranterna. 
 
Anger man arealen hällmarkstorräng som betesmarker i TUVA där man antecknat 
”stenbunden mark” så blir bilden lite annorlunda. Som förväntat finns stora arealer utefter 
Kalmar och Östergötlands läns östersjökust. Förhållandevis stora arealer finns i Östergötlands 
mellanbygder, söder om slätten. Även i Västergötland (Ulricehamn och Skara kommuner) 
finns koncentrationer. De senare torde dock i stor utsträckning avse blockrik mark. 
 
Sammantaget är måtten på hällmarkstorrängar ganska dåliga och oprecisa. Det är dock 
antagligen korrekt att det stora antalet fynd av fokusarter i Östra Vätterbranterna finns på en 
relativt sett liten yta av hällmarkstorräng. 

4.4.4.	Tröskelvärden	
Tröskelvärden (se bilaga 4) har endast kunnat räknas ut för rutor om 5 x 5 km och har endast 
gjorts för ytor som klassats som hällmarkstorrängar enligt Natura 2000 (8230) (figur 16). 
Samtliga arter för vilka tröskelvärden erhölls var kärlväxter. De insekter som användes har för 
få observationer eller beror ej av det mått på biotopen som använts. För dessa erhölls inga 
tröskelvärden. Den nivå för sammanvägt tröskelvärde som bedöms vara lämplig är 160 ha. 
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4.5.	Hällmarkstallskogar	
 
Här är kustlandskapen i öster ännu mer framträdande än vad det gäller hällmarkstorrängar. 
Varken arter eller arealer i andra delare av norra Götaland är i närheten av de som finns i 
öster. Men då ska man veta att t.ex. Tiveden i stort ligger utanför analyserna. 

4.5.2.	Arter	
Östra Vätterbranterna intar inte någon framskjuten position när det gäller förekomst av 
fokusarter i hällmarkstallskogar (se bilaga 3). Här är östkustens dominans ännu tydligare än 
när det gäller hällmarkstorrängar. 

4.5.3.	Biotoper	
Detta är en biotop där det är ganska svårt att få tillförlitliga data på förekomst. 
Hällmarkstallskog är en vegetationstyp (biotop) som är biologiskt enhetlig och lätt att känna 
igen. Tyvärr togs vegetationstypen bort i sista upplagan av Vegetationstyper i Norden 
(Påhlsson 1998). Den kombination som gjorts av Svenska Marktäckedata och ÖSI har dock 
gett ett förhållandevis bra material. 
 
Landskapet i nordöstra Kalmar län liksom i Östergötlands östra del har de största 
koncentrationerna av hällmarkstallskog i norra Götaland (se bilaga 2). I övrigt är det sparsamt 
i hela det undersökta området. 

4.5.4.	Tröskelvärden	
Tröskelvärden (se bilaga 4) har endast kunnat räknas ut för rutor om 5 x 5 km (figur 17). 
Marktäckedata (SMD) ger grova mått på förekomst av hällmarkstallskog och dessa blir 
oprecisa på 1 km nivån, vilket sannolikt skälet för att inga tröskelvärden erhölls på denna 
nivå. Som lämpligt sammanvägt tröskelvärde för att krävande arter ska finnas kan 600 ha vara 
lämpligt. Detta värde tar då ej hänsyn till kvaliteter som tallskogens ålder eller mängden och 
kvaliteten av död ved. Tröskelvärdet baseras på hur hällmarkstallskogarna statistiskt ser ut i 
norra Götaland och vad som krävs för att dessa arter ska förekomma. Det kan vara av intresse 
att notera att det är arter från organismgrupperna skalbaggar och lavar som gett tröskelvärden. 
Listan över fokusarter är inte så lång – endast 16 arter. Flera insekter och lavar har för få fynd 
i databaserna, och en art som sandgräsfjäril svarar uppenbarligen dåligt mot de använda 
måtten på biotop. 
 
Som gräns för god förekomst av fokusarter sätts att 4 arter eller mer av fokusarterna ska 
finnas noterade i rutan. 
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4.6.2.	Arter	
Vad det gäller förekomst av fokusarter för torra-friska naturliga gräsmarker så finns de största 
förekomsterna ett stycke in i landet från Vätterstränderna (se bilaga 3). Detta område 
fortsätter österut nästan ända till Östersjön. Också längre mot sydöst genom Vetlanda 
kommun, Uppvidinge kommun och Nybro kommun finns stora områden med gott om 
fokusarter från torra-friska naturliga gräsmarker. Ett annat stort område med gott om 
fokusarter är Billingen-Falbygden-Ulricehamn. 
 
Denna bild skiljer sig inte nämnvärt åt om man enbart betraktar kärlväxterna bland 
fokusarterna. Förekomsterna av dessa är genom olika inventeringar betydligt bättre kända än 
t.ex. insekter och storsvampar. 

4.6.3.	Biotoper	
Genom att använda Natura-2000-klassad mark (Natura 2000 naturtyperna 4030 (Torra hedar), 
5010 (Enbuskmarker), 6000 (Gräsmarker, substratdominerade gräsmarker och alluviala 
gräsmarker nedanför barrskogsgränsen), 6210 (Kalkgräsmarker), 6230 (Stagg-gräsmarker), 
6270 (Silikatgräsmarker) och 6510 (Slåtterängar i låglandet)) så fås ett mått på naturlig 
gräsmark av eftersökt typ (se bilaga 2). Sannolikt är arealen något underskattad. Här 
framträder Östra Vätterbranterna med stora arealer per ruta och detta fortsätter österut in mot 
Sommenbygden samt genom Östergötlands mellanbygder. Också Platåbergsområdena och 
söderut mot Ulricehamn har stora arealer betesmarker av denna typ. 
 
Eftersom denna areal sannolikt är något underskattad så beräknades också den totala arealen 
betesmark per ruta med Jordbruksverkets blockdatabas (från 2010). Här finns alla 
betesmarker, även sådana som är fuktiga och marker som är kulturbetesmarker. Bilden 
överensstämmer förhållandevis väl med den som fås av de Natura-2000 klassade markerna. 
Dock är markerna runt Billingen-Falbygden-Ulricehamn mycket mer framträdande. 
Östergötlands mellanbygder är också mer framträdande här, vilket inte gäller Småland. 

4.6.4.	Tröskelvärden	
Tröskelvärdena redovisas i bilaga 4. 
 
Torra-friska naturliga gräsmarker enligt Natura 2000 – rutor om 5 x 5 km (figur 18) 
Ett stort antal arter har använts som fokusarter. Vettiga tröskelvärden i skalan 5 x 5 km har 
fallit ut för 14 olika arter. Tröskevärdena varierar i storlek. Arter från organismgrupper som 
kärlväxter, marksvampar och insekter finns med bland dessa. Ett lämpligt sammanvägt 
tröskelvärde för sådana marker har bedömts vara 200 ha. Denna arealuppgift avser då 
gräsmarker som klassats hörande till någon av Natura 2000 naturtyperna 4030 (Torra hedar), 
5010 (Enbuskmarker), 6000 (Gräsmarker, substratdominerade gräsmarker och alluviala 
gräsmarker nedanför barrskogsgränsen), 6210 (Kalkgräsmarker), 6230 (Stagg-gräsmarker), 
6270 och 6510 (Slåtterängar i låglandet).  
 
Som gräns för god förekomst av fokusarter sätts att 12 arter eller mer av fokusarterna ska 
finnas noterade i rutan. 
 
Också om blockdatabasen användes som mått på torra-friska betesmarker föll några, men 
färre, arter ut med tröskelvärden – se bilaga 4. Förklaringen är sannolikt att de bättre 
gräsmarkerna finns jämnt spridda i hela mängden betesmarker varför det ger utslag även här. 
Eftersom betesmarker i blockdatabasen är ett så trubbigt mått används det inte här för att 
ställa upp gemensamma tröskelvärden eller göra kartor med brist och tillgång. 
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4.7.	Bryn‐	och	mosaikmiljöer	i	jordbrukslandskapet	
 
Största värdetrakten för denna biotop är östra Östergötlands och Kalmar län. Östra 
Vätterbranterna lyser här fram som en annan mycket intressant trakt. Det gör Kinnekulle 
också men Östra Vätterbranterna omfattar ett större område. 
 
Kantzonskarteringen visar på stora arealer i helåkersbygderna – vilket är helt naturligt. 

4.7.2.	Arter	
Östra Vätterbranterna intar en framskjuten position när det gäller förekomst av fokusarter i 
bryn- och mosaikmarker i jordbrukslandskapet (se bilaga 3). Visserligen omfattar östkusten 
mycket större arealer men rutorna med många fynd av fokusarter ligger tätt i Östra 
Vätterbranterna. 

4.7.3.	Biotoper	
Östersjökusten i både Kalmar och Östergötland framstår som de områden med störst arealer 
bryn- och mosaikmarker enligt TUVA-inventeringen (se bilaga 2). Men här är Östra 
Vätterbranterna i nivå med Östersjökusten – detta är alltså en biotop där biosfärområdet har 
betydande naturvärden. Andra viktiga brynområden är Östergötlands mellanbygder, 
Sommenbygden samt platåbergsområdena. 
 
En kartering av total areal kantzon (10 m) till alla jordbruksmark (åkrar och beten) visar 
naturligtvis på stora arealer i helåkerslandskap. Men det är intressant att se att Östra 
Vätterbranterna, Östergötlands mellanbygder och Småländska höglandets SÖ-del har i det 
närmaste lika stora arealer kantzoner. Arealen kantzon mot jordbruksmark ger ingen 
information om kantzonens utseende. Ett bryn bestående av planterad granskog räknas på 
samma sätt som ett bryn med blommande träd och buskar. 
 
Lägger man samman dessa båda arealslag så blir bilden ungefär densamma. Detta beror på att 
arealen kantzoner är stor i förhållande till de naturbeten (från TUVA) där bryn och 
blommande träd noterats. 

4.7.4.	Tröskelvärden	
Ett stort antal av de utvalda arterna gav tröskelvärden vid beräkningarna (se bilaga 4), som 
endast gjords på skalan 5 x 5 km (figur 20). Tretton fokusarter från organismgrupper som 
fåglar, kärlväxter och fjärilar gav tröskelvärden. Som mått på bryn- och mosaikmarker 
användes uppgifter från TUVA – betesmarker med brynangivelse eller med de blommande 
träden och buskarna hagtorn, körsbär, oxel, slån eller vildapel. Ett lämpligt sammanvägt 
tröskelvärde för brynmarker med detta mått har bedömts vara 150 ha. 
 
Som gräns för god förekomst av fokusarter sätts att 17 arter eller mer av fokusarterna ska 
finnas noterade i rutan. 
 
Även arealerna för kantzoner och sammanlagd areal kantzoner och bryn ger tröskelvärden vid 
analyser – se bilaga 4. Kantzonerna är dock arealmässigt tämligen komplicerade att ändra, 
jordbrukslandskapets parceller ligger ganska fast. Därför har inga diagram över tröskelvärden 
gjorts och inga sammanvägda tröskelvärden för dessa biotoper har tagits fram. Därför har inte 
heller kartor över brist och tillgång tagits fram. Det är däremot i högsta grad möjligt att 
påverka kvaliteten av kantzonerna t.ex. genom att se till att här kan växa blommande träd och 
buskar. 
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5.3.	Ask‐alm‐lönn‐miljöer	
 
Både analyserna av trädanknutna värden och markanknutna värden visar på att det finns en 
stor brist på miljöer med ask, alm och lönn i Östra Vätterbranterna. Särskilt stor är bristen på 
miljöer som håller markanknutna värden – lundmiljöer. Östra Vätterbranterna är en av norra 
Götalands värdefullaste trakter när det gäller arter knutna till ask, alm och lönn (framgår av 
både biotop- och artpoolskartorna). Åtgärder är således väl motiverade. 
Några förslag på åtgärder: 
 
Utöka arealen med ädellövskog med ask, alm och lönn 
Låt gråalbestånd och  måttligt bra friska gräsmarker växa igen till ädellövskog. NÖ om 
Huskvarnabergen mot Skärstad-dalen finns lämpliga arealer (t ex nedom de trädklädda 
delarana av Strands ravin, NÖ om Kaxholmen). Andra områden där ädellövskogsarealen bör 
utökas är S om Vättersmålen och norr om Gränna mot länsgränsen (nedom bergssluttningen). 
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Ett problem i sammanhanget är att både ask och alm är drabbade av sjukdomar som gör att 
deras bidrag till naturvärdena förväntas bli mindre. Asken är drabbad av askskottsjukan. 
Denna brukar dock inte slå ut alla grova och värdefulla askar – i vart fall inte hittills. 
Almsjukan gör situationen för alm värre. Den brukar efter något eller några decennier slå ut 
de flesta gamla almarna. Almen brukar dock leva kvar i landskapet men när de nya almarna 
når någon dm i grovlek så angrips de. Ett sätt att bevara de naturvärden som är knutna till 
dessa skogstyper är att låta lönn utvecklas och spela en större roll. Både i odlingslandskapet 
och i skogsmiljöerna. Lönnen har en bark som är lämplig för de flesta av de epifyter som 
finns på ask och alm. Flera vedsvampar som finns på ask och alm finns också på lönn. 
Eftersom hamlingen inte numera syftar till att säkerställa fodertillgången, utan görs med 
biologisk mångfald och kulturhistoria för ögonen så kan en större andel lönn godtas som 
hamlingsträd. Lönnen är dock ganska känslig för hamling så det är ofta kontraproduktivt att 
hamla detta träd. I sluttningar och lundar med ädellöv tar lönnen själv gärna plats. Lönnen är 
dessutom, till skillnad mot alm och ask, ett blommande träd som under sin blomning är av 
stort värde för insektsfaunan. Sannolikt kommer också ek och hassel att ta större plats i 
ädellövskogarna om ask och alm minskar. Detta är också en godtagbar utveckling. Däremot 
ska gran hindras från att ta plats som ask och alm lämnar. 

5.4.	Hällmarkstallskogar	och	hällmarkstorrängar	
 
I någon mening är dessa båda naturtyper ett resultat av olika markanvändning. 
Hällmarkstallskog finns i ett skogslandskap, skogsbruk är den dominerande 
markanvändningen. Hällmarkstorrängar finns i jordbrukslandskapet, normalt i betesmarkerna. 
Genom olika val så kan hällmarkerna antingen bli hällmarkstallskogar eller 
hällmarkstorrängar. Studerar man kartorna över brist och tillgång, kartorna över 
biotoptillgång eller kartorna över artpoolerna, så framgår tydligt att de stora kärnområdena för 
dessa biotoper är östra Kalmar län och östra Östergötlands län. Men man kan också notera att 
utanför detta område så är Östra Vätterbranterna det viktigaste området för 
hällmarkstorrängar. Men inte för hällmarkstallskogar. Detta gör att det finns biologiskt goda 
motiv för att satsa på hällmarkstorrängar i Östra Vätterbranterna.  
 
Öppna upp och beta tallklädda hällmarker mellan Vättersmålen – Ölmstad och Huskvarna 
En blick på artpoolskartorna över hällmarkstorrängarna (silikathällmarker) visar att ett 
område söder om en linje Vättersmålen – Ölmstad ner till strax söder om Huskvarna är 
särskilt rik på arter hemmahörande i hällmarkstorrängarna. Här är det viktigt att hällmarker 
öppnas upp och kommer i hävd. En hel del tall kan alltså huggas bort. Ett annat viktigt 
område är närmast gränsen mot Östergötlands län med byarna Kleven och Tubbarp. 
 
De tallskogar som finns i själva branterna (ofta tillsammans med en del löv, gärna ek) berörs 
inte av dessa resonemang. De är biologiskt avvikande och av naturliga skäl inte lämpliga som 
betesmarker.  

5.5.	Torra‐friska	naturliga	gräsmarker	
 
Östra Vätterbranterna kantar de områden i norra Götaland där torra-friska naturliga 
gräsmarker har högst värden. De största förekomsterna finns dock utanför biosfärområdet . 
inne i Östergötlands län. 
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En blick på resultatet av analyserna av bryn- och mosaikmiljöer i odlingslandskapet visar 
dock att här är Östra Vätterbranterna mer framträdande. Delvis är dessa naturvärden 
överlappande. Det är emellertid möjligt att bevara och utveckla gräsmarksvärdena samtidigt 
som man utvecklar bryn- och mosaikmarker. 

5.6.	Bryn‐	och	mosaikmiljöer	i	jordbrukslandskapet	
 
Östra Vätterbranterna är i sin helhet ett av de viktigaste områdena när det gäller bryn- och 
mosaikmiljöer i norra Götaland. Detta framgår av samtliga de analyser som gjorts. Det är 
således inte möjligt att peka ut enskilda delar i biosfärområdet där satsningar på bryn och 
mosaiker ska göras. 
 
Se till att brynmiljöer ökar i hela Östra Vätterbrantsområdet och öka kvaliteten på 
kantzoner mot jordbruksmark 
Ett antal principer bör gälla för betesmarker: Om det är möjligt bör blommande träd av sälg, 
lönn, hagtorn, fågelbär, hägg, rönn, vildapel finnas spritt i varje betesmark. Slån är ovanligt i 
Östra Vätterbranterna men rosor är desto mer vanliga. Rosor kan tendera att ta över 
betesmarkerna. Trots att de är blommande buskar bör de inte tillåtas ta för stora ytor i 
betesmarkerna. 
 
Kantzoner utmed åkrar, betesmarker och vägar kan också skötas så de ger plats för 
ovanstående buskar och träd. Här är rosor också ett mindre bekymmer. 
 
Särskilt för fågellivet är det viktigt att dungar med träd får finnas i jordbrukslandskapet. 
Särskilt äldre träd som ger bohål för hålbyggande fåglar. Göktyta, skogsduva, gröngöling, 
stare är några exempel. Aspar är i detta sammanhang särskilt lämpliga men även björk, tall 
och klibbal erbjuder i höga åldrar, eller då de dött, ofta bomöjligheter för hålbyggande fåglar. 
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6.	Diskussion	

6.1.	Val	av	undersökta	biotoper	
 
De biotoper som analyserats på tröskelvärden representerar ett antal olika biotoper i skog och 
naturliga gräsmarker. Gemensamt för dessa är att man genom skötsel och markanvändning 
kan påverka deras utseende och artinnehåll. Samtliga biotoper bedömdes vara viktiga i 
biosfärområdet Östra Vätterbranterna och relevanta för denna studie. För 
hällmarkstallskogarnas del så föll de ut som ej fullt så viktiga som de andra biotoperna. 
Hällmarkstallskogar är dock viktiga att analysera då de genom hävd och skötsel kan 
omvandlas till hällmarkstorrängar – här finns ett val att göra. 
 
En viktig biotop för Östra Vätterbranterna är bergbranter. Eftersom detta i huvudsak är 
impedimentmarker så finns här ingen påtaglig markanvändning. Hotet är exploatering. 
Karteringen av denna biotop är mycket bristfällig. Moderna laserkartor (LIDAR) kombinerat 
med andra databaser skulle idag sannolikt kunna ge bra resultat vid en kartering av denna 
biotop. Men det är sannolikt också så att arterna i branterna är förhållandevis dåligt kända, 
särskilt vad det gäller kryptogamer, där flera intressanta arter kan antas finnas. 
 
Sötvattenstrand (utmed Vättern) är en annan viktig biotop. Men den biotopen är heller inte 
påtagligt påverkad av användning. Även här är exploatering största hotet. Stränder 
representerar i viss mening linjära objekt med nya utmaningar vad det gäller kvantifiering och 
kvalitetsbedömning. 

6.2.	Fokusarter	som	representanter	för	ekologisk	artpool	
 
Valet att ha ett begränsat antal fokusarter för att göra kartor över ekologisk artpool har varit 
klokt. Fokusarterna är arter som är förhållandevis väl kända och de är mestadels valda så att 
det finns förekomstdata för dessa i hela norra Götaland. Därför spelar områdenas olika 
undersökningsgrad mindre roll. Resultatet blir bättre jämförbart emellan olika delar av 
geografin. Om kartorna skulle ha gjorts på den totala ekologiska artpoolen hade svårupptäckta 
och svåridentifierade arter spelat en större roll och skulle gett välundersökta områden högre 
värden.  
 
Det har också varit bra att använda arter som är strikt bundna till respektive undersökt biotop. 
Om arter som förekommer också i andra biotoper eller på andra substrat skulle tagits med 
skulle bilden över den undersökta biotopen blivit grumligare. 
 
Genom att begränsa arbetet till ett mindre antal arter görs också tidsvinster. 

6.3.	Datakvalitet	arter	
 
Situationen när det gäller tillgång på fynddata för arter blir successivt bättre och bättre ju mer 
data som läggs in på Artportalen. Fortfarande så finns det dock ett stort antal kryptogamer och 
evertebrater som det skulle vara intressant att analysera om större mängder data funnes 
tillgängliga. 
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Summerat så innehåller olika fynddatabaser tillräckligt mycket data för att intressanta resultat 
ska erhållas vid genomförande av Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys.  

6.4.	Datakvalitet	biotoper	
 
På biotopsidan är kvaliteten på data mer varierande. Registrering av biotoper lider av att vi i 
Sverige inte har ett allmänt accepterad och tillämpad indelning i vegetationstyper (biotoper). 
Detta till skillnad mot Finland som sedan 2008 har en sådan indelning (Raunio m.fl. 2008). 
Under tiden fram tills vi har något liknande så får vi hämta biotopdata från olika källor eller 
göra egna analyser av satellitdata, flygbilder och laserscanningar (se t.ex. Nittérus & Kircher 
2011). Att göra sådana analyser, biotop för biotop, och upprepat beroende på undersökt yta 
och ändamål blir i längden dyrt. En bra indelning av det svenska landskapet i naturtyper och 
biotoper och en bra landstäckande kartering efter en sådan indelning skulle ge helt andra 
möjligheter till Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys.  
 
Man kan ifrågasätta användandet av ÖSI som källa för kartering av vegetationstyper i skog. 
Men för de biotoper detta gjorts så torde det inte innebära så stora problem. 
Hällmarkstallskogar omvandlas inte gärna till någon annan vegetationstyp över tid. Även om 
beståndet skulle avverkas omvandlas normalt inte typen i sig, även om kvaliteterna minskar. 
För ekskogar skulle en avverkning kunna resultera i en annan vegetationstyp men genom 
ädellövskogslagen så är det sällan som en ädellövskog (där ek dominerar starkt) omvandlas 
till någon annan typ av bestånd. Värdena knutna till trädskiktet förändras dock negativt vid de 
flesta avverkningar. Ett större problem är att ÖSI-data inte har ordentlig täckning – 
inventeringen omfattade endast privat skog (småskogsbruket) och dessutom så avbröts 
inventeringen strax innan den var klar. 
 
Vissa biotoper har god kvalitet på biotopdata. Inventeringarna av skyddsvärda träd ger goda 
data främst vad det gäller förekomster av grov ek i landskapet. En brist är att vissa delar av 
norra Götaland inte täcks av inventeringar av skyddsvärda träd. Regionala skillnader i vilka 
träd som inventerats finns också, inte alla län har t.ex. inventerat träd på tomter och 
gårdsmiljöer. Vad det gäller ekhagar så är datakvaliteten också tämligen god. Ekskogsdata är 
av sämre kvalitet. 
 
För ask-alm-lönn-miljöer så är data tämligen goda vad det gäller skyddsvärda träd. 
Variationer i hur hamling har noterats gör dock materialet ojämnt vad det gäller ålder på 
träden – och därmed kvaliteten på träden som substrat. Ask-alm-lönn i betesmarker och i skog 
har också vissa brister. Det kan antas finnas områden som ej fångas upp i de datakällor som 
används och omvänt några inkluderade ädellövskogar som inte har särskilt stor inslag av 
dessa trädslag. 
 
Vad det gäller torra – friska gräsmarker så är data förhållandevis goda genom ängs- och 
betesinventeringen. 
 
För hällmarker så är biotopdata något sämre. Det finns antagligen områden som ej karterats 
som hällmarkstorrängar i ängs- och betesinventeringen – därför att ingående ytor är 
begränsade. Användning av noteringen stenbunden mark (enligt ängs- och 
betesinventeringen) ger omvänt en del områden med block och sten i markerna som inte är att 
anse som hällmarkstorrängar. 
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För hällmarkstallskogar är datakvaliteten bra vad det gäller de stora dragen men kontroller av 
data visar att mindre hällmarker inte finns med i SMD-kartorna. I viss mån har detta dock 
kunnat kompenseras med ÖSI-data. 
 
Data över brynmiljöer kan anses vara ganska bra då såväl bryn-noteringar i ängs- och 
betesinventeringen och noteringar av blommande träd och buskar i samma inventering kunnat 
användas för att ringa in dessa biotoper. 

6.5.	Tröskelvärdenas	kvalitet	
 
Varje art har särskilda egenskaper och sambandet med tillgång på biotop varierar mellan 
arterna. I arbetet med att ta fram tröskelvärden är det viktigt att ha en rimlighetsbedömning 
vid granskning av de framräknade tröskelvärdena. Sammantaget är de framräknade 
tröskelvärdena för de olika arterna rimliga och vettiga. De sammanvägda tröskelvärdena för 
biotopen ska ses som en grovt mått på vad som är nödvändigt för att de mest kräsna arterna 
(de utvalda fokusarterna) ska kunna leva kvar i landskapet. 
 
Om tröskelvärdena är felaktiga på något sätt är de sannolikt för låga. Det är  
sannolikt att det föreligger en utdöendeskuld då de flesta biotoper minskat i mängd och 
kvalitet under de senaste 200 åren. Särskilt har naturliga gräsmarker (hällmarkstorrängar, 
naturliga torra – friska gräsmarker), brynmiljöer, ekmiljöer och ask-alm-lönn-miljöer minskat 
i areal och kvalitet. Hällmarkstallskogar har sannolikt inte minskat på samma sätt men 
kvalitetn (död ved, gamla träd) kan antas ha minskat. 
 
När kartorna över brist och tillgång för respektive biotop används som planeringsunderlag för 
naturvård är det viktigt att inse begränsningar i datakvaliteten. Kartorna anvisar inte exakt 
vilket bestånd eller vilken yta som är viktig att satsa på men väl vilket landskap som är 
viktigt. Naturvårdsarbetet kräver alltid god lokalkännedom. 
 
De brister i både artdata och biotopdata som finns kan i viss mån kan detta kompenseras av att 
större geografiska områden analyseras. Men om de analyserade områdena blir för stora så kan 
andra faktorer som klimat, geologi, topografi, m.m. påverka resultatet i större utsträckning. 
 
Det är rimligt att anta att modeller för beräkning av tröskelvärden kan utvecklas och bättre ta 
hänsyn till olika parametrar. 

6.6.	Slutsatser	
 
Mätbara mål är viktiga för naturvård. De anger riktning och ramar för naturvårdsarbetet. 
 
Tidigare arbeten för att ta fram sådana mål innefattar t.ex. bristanalys för skydd av skog 
(Angelstam & Andersson 1997, Angelstam & Andersson 2001). Den traktanalys som finns i 
den nationella strategin för skydd av skog (Wennberg & Höjer 2005) visar på ett annat sätt att 
använda data för att göra prioriteringar i naturvården. 
 
Denna analys ger mått för olika biotoper som kan användas vid målformulering och 
prioritering. Det kvalitativt nya med denna analys är att artfyndsdata används för att ta fram 
tröskelvärden för arters förekomst. Kartorna över brist och tillgång ger viktig ledning om var 
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man ska satsa på respektive biotop. Dessa kartor baseras på de framräknade tröskelvärdena, 
biotopdata och data över arters förekomst i landskapet. Sådana analyser har tidigare gjorts för 
eklandskapet i Östergötland (Länsstyrelsen i Östergötlands län 2007) baserat främst på 
läderbagge och mellanspett. I det här presenterade arbetet har 202 arter analyserats. 
 
De här framtagna resultaten har giltighet för områden långt utanför Östra Vätterbranterna och 
omfattar stora delar av norra Götaland. I områden utanför Östra Vätterbranterna finns också 
andra biotoper som är viktiga och behovet av att göra en Landskapsekologisk Brist- och 
Funktionalitetsanalys för dessa kvarstår. 
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Bilaga	1	a:	Tabell	över	analyserade	fokusarter	i	ekmiljöer	
 

Vetenskapligt namn  Svenskt namn  Organismgrupp 

Arthonia byssacea  ekpricklav  lavar 

Bactrospora corticola  liten sönderfallslav  lavar 

Bactrospora dryina  stor sönderfallslav  lavar 

Calicium adspersum  gulpudrad spiklav  lavar 

Chaenotheca hispidula  parknål  lavar 

Chaenotheca phaeocephala  brun nållav  lavar 

Cliostomum corrugatum  gul dropplav  lavar 

Dendrographa decolorans  grå skärelav  lavar 

Fistulina hepatica  oxtungsvamp  storsvampar 

Grifola frondosa  korallticka  storsvampar 

Gymnopus fusipes  räfflad nagelskivling  storsvampar 

Hapalopilus croceus  saffransticka  storsvampar 

Haploporus tuberculosus  blekticka  storsvampar 

Hygrophorus russula  kremlevaxskivling  storsvampar 

Inonotus dryadeus  tårticka  storsvampar 

Lactarius volemus  mandelriska  storsvampar 

Lecanographa amylacea  gammelekslav  lavar 

Osmoderma eremita  läderbagge  skalbaggar 

Perenniporia medulla‐panis  brödmärgsticka  storsvampar 

Phellinus robustus  ekticka  storsvampar 

Piptoporus quercinus  tungticka  storsvampar 

Schismatomma pericleum  rosa skärelav  lavar 

Sclerophora coniophaea  rödbrun blekspik  lavar 

 

   



Bilaga	1	b:	Tabell	över	analyserade	fokusarter	i	ask‐alm‐lönn‐miljöer,	
trädanknutna	arter	
 

Vetenskapligt namn  Svenskt namn  Organismgrupp 

Auricularia mesenterica   svartöra  storsvampar 

Bacidia incompta   savlundlav  lavar 

Biatoridium monasteriense   klosterlav  lavar 

Chaenotheca cinerea   blekskaftad nållav  lavar 

Cystolepiota adulterina   flockig puderskivling  storsvampar 

Diplotomma alboatrum   vitskivlav  lavar 

Eichleriella deglubens   taggplätt  storsvampar 

Gyalecta flotowii   blek kraterlav  lavar 

Gyalecta truncigena   mörk kraterlav  lavar 

Gyalecta ulmi   almlav  lavar 

Kavinia himantia   narrtagging  storsvampar 

Kretzschmaria deusta   stubbdyna  storsvampar 

Megalaria grossa   ädellav  lavar 

Mycena renati   gulfotshätta  storsvampar 

Pluteus romellii   gulfotsskölding  storsvampar 

Rhodotus palmatus   ådermussling  storsvampar 

Sclerophora farinacea   brunskaftad blekspik  lavar 

Sclerophora pallida   gulvit blekspik  lavar 

Spongipellis spumeus   skumticka  storsvampar 

Steccherinum robustius   prakttagging  storsvampar 

Syntrichia laevipila   almskruvmossa  mossor 

Syntrichia papillosa   kornskruvmossa  mossor 

Syntrichia virescens   alléskruvmossa  mossor 

Tyromyces wynnei   lundticka  storsvampar 

 

 

   



Bilaga	1	c:	Tabell	över	analyserade	fokusarter	i	ask‐alm‐lönn‐miljöer,	
markanknutna	arter	
 

Vetenskapligt namn  Svenskt namn  Organismgrupp 

Allium ursinum  ramslök  kärlväxter 

Anemone ranunculoides  gulsippa  kärlväxter 

Balea biplicata  tvåtandad spolsnäcka  mollusker 

Brachypodium sylvaticum  lundskafting  kärlväxter 

Bromopsis benekenii  strävlosta  kärlväxter 

Bulgarica cana  östspolsnäcka  mollusker 

Carex sylvatica  skogsstarr  kärlväxter 

Clausilia bidentata  strimspolsnäcka  mollusker 

Clausilia dubia  gitterspolsnäcka  mollusker 

Clausilia pumila  klubbspolsnäcka  mollusker 

Cystolepiota bucknallii  violettfotad puderskivling storsvampar 

Echinoderma echinaceum  taggfjällskivling  storsvampar 

Echinoderma jacobi  piggfjällskivling  storsvampar 

Echinoderma perplexum    ‐‐‐  storsvampar 

Ena montana  större barksnäcka  mollusker 

Macrogastra plicatula  mångtandspolsnäcka  mollusker 

Macrogastra ventricosa  bukspolsnäcka  mollusker 

Melanophyllum eyrei  grönsporig skivling  storsvampar 

Melanophyllum haematospermum  granatskivling  storsvampar 

Merdigera obscura  barksnäcka  mollusker 

Morchella semilibera  hättmurkla  storsvampar 

Spermodea lamellata  lamellsnäcka  mollusker 

Viola mirabilis  underviol  kärlväxter 

Viola reichenbachiana  lundviol  kärlväxter 

 

 

   



Bilaga	1	d:	Tabell	över	analyserade	fokusarter	i	hällmarkstallskogar	
 

Vetenskapligt namn  Svenskt namn  Organismgrupp 

Anthaxia similis  svart praktbagge  skalbaggar 

Brachyderes incanus  gråvivel  skalbaggar 

Buprestis octoguttata  åttafläckig 
praktbagge 

skalbaggar 

Calitys scabra  skrovlig flatbagge  skalbaggar 

Carbonicola anthracophila  kolflarnlav  lavar 

Cladonia parasitica  dvärgbägarlav  lavar 

Dicerca moesta  barrpraktbagge  skalbaggar 

Hertelidea botryosa  vedskivlav  lavar 

Heterotextus alpinus  vårplätt  storsvampar 

Hipparchia semele  sandgräsfjäril  fjärilar 

Lepraria neglecta  klipp‐mjöllav  lavar 

Magdalis duplicata     ‐‐‐  skalbaggar 

Pityogenes trepanatus  trepanerad barkborre  skalbaggar 

Sparassis crispa  blomkålssvamp  storsvampar 

Stagetus borealis  timmertickgnagare  skalbaggar 

Tomicus minor  mindre märgborre  skalbaggar 

 

 

   



Bilaga	1	e:	Tabell	över	analyserade	fokusarter	i	hällmarkstorrängar	
 

Vetenskapligt namn  Svenskt namn  Organismgrupp 

Aira praecox  vårtåtel  kärlväxter 

Argynnis niobe  hedpärlemorfjäril fjärilar 

Atocion rupestre  bergglim  kärlväxter 

Cerastium brachypetalum  raggarv  kärlväxter 

Cotylidia undulata  trumpetskinn  storsvampar 

Dactylorhiza sambucina  Adam o Eva  kärlväxter 

Draba muralis  lunddraba  kärlväxter 

Epilobium collinum  backdunört  kärlväxter 

Geranium columbinum  duvnäva  kärlväxter 

Melitaea cinxia  ängsnätfjäril  fjärilar 

Myosotis ramosissima  backförgätmigej  kärlväxter 

Myosotis stricta  vårförgätmigej  kärlväxter 

Parnassius apollo  apollofjäril  fjärilar 

Saxifraga tridactylites  grusbräcka  kärlväxter 

Scleranthus perennis  vitknavel  kärlväxter 

Scolitantides orion  fetörtsblåvinge  fjärilar 

Sedum annuum  liten fetknopp  kärlväxter 

Sedum album  vit fetknopp  kärlväxter 

Sedum rupestre  stor fetknopp  kärlväxter 

Veronica spicata  axveronika  kärlväxter 

Veronica verna  vårveronika  kärlväxter 

Vicia lathyroides  vårvicker  kärlväxter 

Woodsia ilvensis  hällebräken  kärlväxter 

 

 

   



Bilaga	1	f:	Tabell	över	analyserade	fokusarter	i	torra	och	friska	naturliga	
gräsmarker	
 

Vetenskapligt namn  Svenskt namn  Organismgrupp

Adscita statices  ängsmetallvinge  fjärilar 

Amara bifrons  ljusbrun kornlöpare  skalbaggar 

Amara tibialis  mindre kornlöpare  skalbaggar 

Antennaria dioica  kattfot  kärlväxter 

Arnica montana  slåttergubbe  kärlväxter 

Botrychium lunaria  månlåsbräken  kärlväxter 

Botrychium matricariifolium  rutlåsbräken  kärlväxter 

Carex caryophyllea  vårstarr  kärlväxter 

Chrysolina analis    ‐‐‐  skalbaggar 

Clavaria zollingeri  violett fingersvamp  storsvampar 

Entoloma griseocyaneum  stornopping  storsvampar 

Entoloma prunuloides  mjölrödskivling  storsvampar 

Gentianella campestris  fältgentiana  kärlväxter 

Glocianus punctiger    ‐‐‐  skalbaggar 

Harpalus rubripes  ogräsfrölöpare  skalbaggar 

Harpalus smaragdinus  sandfrölöpare  skalbaggar 

Hygrocybe citrinovirens  gröngul vaxskivling  storsvampar 

Hygrocybe ingrata  rodnande lutvaxskivling  storsvampar 

Hygrocybe ovina  sepiavaxskivling  storsvampar 

Hygrocybe punicea  scharlakansvaxskivling  storsvampar 

Hypochaeris maculata  slåtterfibbla  kärlväxter 

Lebia cruxminor  röd örtlöpare  skalbaggar 

Leontodon hispidus  sommarfibbla  kärlväxter 

Maniola jurtina  slåttergräsfjäril  fjärilar 

Melanmpyrum cristatum  korskovall  kärlväxter 

Microglossum atropurpureum  purpurbrun jordtunga  storsvampar 

Microglossum olivaceum  olivjordtunga (s. lat.)  storsvampar 

Ophonus rufibarbis  bred väglöpare  skalbaggar 

Platanhtera bifolia  vanlig nattviol  kärlväxter 

Platydracus stercorarius    ‐‐‐  skalbaggar 

Potentilla crantzii  vårfingerört  kärlväxter 

Pseudorchis albida  vityxne  kärlväxter 

Psophus stridulus  trumgräshoppa  gräshoppor 

Pulmonaria angustifolia  smalbladig lungört  kärlväxter 

Romualdius scaber    ‐‐‐  skalbaggar 

Synuchus vivalis  kamklolöpare  skalbaggar 

Taraxacum rubicundum  rubinmaskros  kärlväxter 

Thalictrum simplex  backruta  kärlväxter 

Viola canina  ängsviol  kärlväxter 

Zygaena filipendulae  sexfläckig bastardsvärmare  fjärilar 



Zygaena lonicerae  bredbrämad bastardsvärmare  fjärilar 

Zygaena minos  klubbsprötad bastardsvärmare  fjärilar 

Zygaena osterodensis  smalsprötad bastardsvärmare  fjärilar 

Zygaena viciae  mindre bastardsvärmare  fjärilar 

 

 

   



Bilaga	1	g:	Tabell	över	analyserade	fokusarter	i	bryn	och	kantzoner	i	
jordbrukslandskapet	
 

Vetenskapligt namn  Svenskt namn  Organismgrupp

Agrimonia eupatoria  småborre  kärlväxter 

Anaglyptus mysticus  prydnadsbock  skalbaggar 

Anoplodera sexguttata  sexfläckig blombock  skalbaggar 

Anthocharis cardamines  aurorafjäril  fjärilar 

Aporia crataegi  hagtornsfjäril  fjärilar 

Astragalus glycyphyllos  sötvedel  kärlväxter 

Brachypodium pinnatum  backskafting  kärlväxter 

Campanula cervicaria  skogsklocka  kärlväxter 

Campanula trachelium  nässelklocka  kärlväxter 

Carduelis cannabina  hämpling  fåglar 

Celastrina argiolus  tosteblåvinge  fjärilar 

Chelostoma campanularum  småsovarbi  steklar 

Cicadetta montana  bergscikada  halvvingar 

Clinopodium vulgare  bergmynta  kärlväxter 

Coenonympha arcania  pärlgräsfjäril  fjärilar 

Cornus sanguinea  skogskornell  kärlväxter 

Crataegus laevigata  rundhagtorn  kärlväxter 

Cryptocephalus bipunctatus    ‐‐‐  skalbaggar 

Cryptocephalus sexpunctatus  sexfläckig fallbagge  skalbaggar 

Dinoptera collaris  rödhalsad 
kulhalsbock 

skalbaggar 

Fallopia dumetorum  lövbinda  kärlväxter 

Glaucopsyche alexis  klöverblåvinge  fjärilar 

Gnorimus nobilis  ädelguldbagge  skalbaggar 

Grammoptera ruficornis  mörk grenbock  skalbaggar 

Hamearis lucina  gullvivefjäril  fjärilar 

Hypericum montanum  bergjohannesört  kärlväxter 

Jynx torquilla  göktyta  fåglar 

Lathyrus niger  vippärt  kärlväxter 

Leptidea reali  ängsvitvinge  fjärilar 

Leptidea sinapis  skogsvitvinge  fjärilar 

Leptophyes punctatissima  lövvårtbitare  rätvingar 

Lithospermum officinale  stenfrö  kärlväxter 

Meligethes bidens    ‐‐‐  skalbaggar 

Melitaea britomartis  veronikanätfjäril  fjärilar 

Oenanthe oenanthe  stenskvätta  fåglar 

Origanum vulgare  kungsmynta  kärlväxter 

Pernis apivorus  bivråk  fåglar 

Pholidoptera griseoaptera  buskvårtbitare  rätvingar 

Picus viridis  gröngöling  fåglar 



Pseudoprotapion astragali  sötvedelspetsvivel  skalbaggar 

Rhamnus cathartica  getapel  kärlväxter 

Rutpela maculata  fläckig blombock  skalbaggar 

Selinum carvifolia  krusfrö  kärlväxter 

Serratula tinctoria  ängsskära  kärlväxter 

Stenocorus meridianus  lundbock  skalbaggar 

Sylvia communis  törnsångare  fåglar 

Torilis japonica  rödkörvel  kärlväxter 

Vicia cassubica  backvicker  kärlväxter 

 



Bilaga	2:	Kartor	över	biotopernas	förekomst	
 

‐ Kartor över förekomst av ekar med en diameter över 100 cm per ruta om 5 km 

‐ Kartor över förekomst av ekar med en diameter över 100 cm per ruta om 1 km 

‐ Kartor över förekomst av ekar med en diameter över 150 cm per ruta om 5 km 

‐ Kartor över förekomst av ekar med en diameter över 150 cm per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal ekhage per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal ekhage per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal ekskog per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal ekskog per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal ekbestånd (ekhage och ekskog) per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal ekbestånd (ekhage och ekskog) per ruta om 1 km 

‐ Kartor över antalet askar, almar och lönnar med en diameter över 80 cm per ruta om 5 km 

‐ Kartor över antalet askar, almar och lönnar med en diameter över 80 cm per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal hagmark med askar, almar och lönnar per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal hagmark med askar, almar och lönnar per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal skog med ask, alm och lönn per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal skog med ask, alm och lönn per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal bestånd (både hagmark och skog) med ask, alm och lönn per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal bestånd (både hagmark och skog) med ask, alm och lönn per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal hällmarkstorräng klassat enligt Natura 2000 (8230) per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal hällmarkstorräng klassat enligt Natura 2000 (8230) per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal hällmarkstorräng klassat enligt TUVA som stenbunden mark per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal hällmarkstorräng klassat enligt TUVA som stenbunden mark per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal hällmarkstorräng klassat enligt Natura 2000 (8230) eller enligt TUVA som 

stenbunden mark per ruta om 5 km 



‐ Kartor över areal hällmarkstorräng klassat enligt Natura 2000 (8230) eller enligt TUVA som 

stenbunden mark per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal hällmarkstallskog enligt Svenska Marktäckedata per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal hällmarkstallskog enligt Svenska Marktäckedata per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal hällmarkstallskog enligt Svenska Marktäckedata och ÖSI per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal hällmarkstallskog enligt Svenska Marktäckedata och ÖSI per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal torr och frisk betesmark klassad enligt Natura 2000 per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal torr och frisk betesmark klassad enligt Natura 2000 per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal betesmark enligt Jordbruksverkets blockdatabas 2010 per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal betesmark enligt Jordbruksverkets blockdatabas 2010 per ruta om 1 km 

‐ Kartor över areal betesmark med bryn eller blommande träd enligt TUVA per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal kantzon (10 m) mot jordbruksmark per ruta om 5 km 

‐ Kartor över areal betesmark med bryn eller blommande träd enligt TUVA samt kantzon (10 m) mot 

jordbruksmark per ruta om 5 km 

 

 

 

 

 















































































































































Bilaga	3:	Kartor	över	antalet	fokusarter	i	ekologiska	artpooler	per	ruta	
 

‐ Kartor över antalet fokusarter i ekologisk artpool för ek per ruta om 5 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter i ekologisk artpool för ek per ruta om 1 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter i ekologisk artpool (trädanknutna arter) för ask, alm och lönn per ruta 

om 5 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter i ekologisk artpool (trädanknutna arter) för ask, alm och lönn per ruta 

om 1 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter i ekologisk artpool (markanknutna arter) för ask, alm och lönn per 

ruta om 5 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter i ekologisk artpool (markanknutna arter) för ask, alm och lönn per 

ruta om 1 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter i hällmarkstorrängar per ruta om 5 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter i hällmarkstorrängar per ruta om 1 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter i hällmarkstallskogar per ruta om 5 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter i hällmarkstallskogar per ruta om 1 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter (alla organismgrupper) i torra‐friska naturliga gräsmarker per ruta om 

5 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter (kärlväxter) i torra‐friska naturliga gräsmarker per ruta om 5 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter (alla organismgrupper) i torra‐friska naturliga gräsmarker per ruta om 

1 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter (kärlväxter) i torra‐friska naturliga gräsmarker per ruta om 1 km 

‐ Kartor över antalet fokusarter i bryn‐ och mosaikmiljöer i jordbrukslandskapet per ruta om 5 km 

 





























































Bilaga	4:	Tabeller	över	erhållna	tröskelvärden	i	de	sex	biotoperna	
 

Bilaga 4 a. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek, ek > 100 cm, ruta om 5 km 

Bilaga 4 b. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek, ek > 100 cm, ruta om 1 km 

Bilaga 4 c. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek, ek > 150 cm, ruta om 5 km 

Bilaga 4 d. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek, ek > 150 cm, ruta om 1 km 

Bilaga 4 e. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek, ekhage ruta om 5 km 

Bilaga 4 f. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek, ekhage ruta om 1 km 

Bilaga 4 g. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ask, alm och lönn, trädanknutna arter, 

träd > 80 cm, ruta om 5 km 

Bilaga 4 h. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ask, alm och lönn, trädanknutna arter, 

träd > 80 cm, ruta om 1 km 

Bilaga 4 i. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ask, alm och lönn, trädanknutna arter, 

bestånd (skog och hagmark) med ask, alm och lönn, ruta om 5 km 

Bilaga 4 j. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ask, alm och lönn, trädanknutna arter, 

bestånd (skog och hagmark) med ask, alm och lönn, ruta om 1 km 

Bilaga 4 k. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ask, alm och lönn, markanknutna 

arter, bestånd (skog och hagmark) med ask, alm och lönn, ruta om 5 km 

Bilaga 4 l. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ask, alm och lönn, markanknutna arter, 

skog med ask, alm och lönn, ruta om 5 km 

Bilaga 4 m. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i hällmarkstallskog, ruta om 5 km 

Bilaga 4 n. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i hällmarkstorräng, ruta om 5 km 

Bilaga 4 o. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i torra och friska naturliga gräsmarker, 

Natura 2000 klassad areal, ruta om 5 km 

Bilaga 4 p. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i torra och friska naturliga gräsmarker, 

Natura 2000 klassad areal, ruta om 1 km 

Bilaga 4 q. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i torra och friska naturliga gräsmarker, 

areal betesmark i blockdatabasen, ruta om 5 km 



Bilaga 4 r. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i torra och friska naturliga gräsmarker, 

areal betesmark i blockdatabasen, ruta om 1 km 

Bilaga 4 s. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i bryn‐ och mosaikmarker, brynarealer i 

TUVA, ruta om 5 km 

Bilaga 4 t. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i bryn‐ och mosaikmarker, kantzoner till 

jordbruksmark i Jordbruksverkets blockdatabas, ruta om 5 km 

Bilaga 4 u. Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i bryn‐ och mosaikmarker, summan av 

brynarealer i TUVA och kantzoner till jordbruksmark i Jordbruksverkets blockdatabas, ruta om 5 km 



Bilaga	4	a.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ek	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek avseende antal ekar med en diameter större 

än100 cm per ruta. Beräkningarna avser rutor om 5  x 5 km 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.) 
antal träd 

Antal rutor med 
noteringar 

Arthonia byssacea ekpricklav  50  476 (238 ‐ 1262)  46 

80  797 (365 ‐ 2254) 

95  Inget tröskelvärde 

Calicium adspersum 
gulpudrad spiklav 

50  Inget tröskelvärde  548 

80  Inget tröskelvärde 

95  74 (51 ‐ 102) 

Chaenotheca hispidula 
parknål 

50  324 (198 ‐ 732)  63 

80  611 (356 ‐ 1654) 

95  Inget tröskelvärde 

Chaenotheca phaeocephala 
brun nållav 

50  Inget tröskelvärde  564 

80  41 (26 ‐ 57) 

95  89 (69 ‐ 114) 

Cliostomum corrugatum  
gul dropplav 

50  Inget tröskelvärde  464 

80  55 (41 ‐ 71) 

95  103 (84 ‐ 128) 

Dendrographa decolorans 
grå skärelav 

50  59 (35 ‐ 83)  223 

80  132 (106 ‐ 170) 

95  216 (173 ‐ 275) 

Fistulina hepatica 
oxtungsvamp 

50  Inget tröskelvärde  348 

80  57 (34 ‐ 77) 

95  131 (104 ‐ 165) 

Grifola frondosa  
korallticka 

50  49 (12 ‐ 82)  204 

80  159 (122 ‐ 210) 

95  282 (223 ‐ 376) 

Gymnopus fusipes räfflad 
nagelskivling 

50  465 (222 ‐ 1477)  26 

80  786 (321 ‐ 2678) 

95  Inget tröskelvärde 

Hapalopilus croceus 
saffransticka 

50  461 (231 ‐ 1284)  28 

80  785 (357 ‐ 2269) 

95  Inget tröskelvärde 

Haploporus tuberculosus 
blekticka 

50  63 (38 ‐ 88)  187 

80  138 (107 ‐ 175) 

95  222 (180 ‐ 285) 

Inonotus dryadeus  
tårticka 

50  237 (182 ‐ 421)  39 

80  321 (245 ‐ 604) 

95  414 (306 ‐ 862) 

Lactarius volemus  50  254 (108 ‐ 1056)  163 



mandelriska  80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Lecanographa amylacea 
gammelekslav 

50  69 (47 ‐ 93)  198 

80  138 (110 ‐ 176) 

95  215 (175 ‐ 276) 

Osmoderma eremita 
läderbagge 

50  61 (37 ‐ 84)  166 

80  134 (106 ‐ 191) 

95  216 (170 ‐ 334) 

Phellinus robustus  
ekticka 

50  30 (12 ‐ 47)  299 

80  80 (62 ‐ 100) 

95  135 (111 ‐ 165) 

Piptoporus quercinus 
tungticka 

50  356 (215 ‐ 720)  28 

80  549 (315 ‐ 1160) 

95  750 (415 ‐ 1625) 

Schismatomma pericleum 
rosa skärelav 

50  Inget tröskelvärde  325 

80  172 (120 ‐ 306) 

95  321 (219 ‐ 573) 

Sclerophora coniophaea 
rödbrun blekspik 

50  Inget tröskelvärde  145 

80  553 (212 ‐ 4109) 

95  Inget tröskelvärde 

 

   



Bilaga	4	b.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ek	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek avseende antal ekar med en diameter större 

än 100 cm per ruta. Beräkningarna avser rutor om 1 x 1 km 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.) 
antal träd 

Antal rutor med 
noteringar 

Arthonia byssacea  
ekpricklav 

50  148 (111 ‐ 229)  62 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Calicium adspersum 
gulpudrad spiklav 

50  4 (1 ‐ 6)  1077 

80  26 (23 ‐ 31) 

95  52 (45 ‐ 62) 

Chaenotheca hispidula 
parknål 

50  151 (112 ‐ 268)  64 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Chaenotheca phaeocephala 
brun nållav 

50  11 (8 ‐ 14)  1518 

80  36 (30 ‐ 44) 

95  63 (53 ‐ 80) 

Cliostomum corrugatum  
gul dropplav 

50  18 (15 ‐ 22)  972 

80  42 (36 ‐ 51) 

95  69 (58 ‐ 83) 

Dendrographa decolorans 
grå skärelav 

50  37 (31 ‐ 45)  419 

80  69 (57 ‐ 85) 

95  103 (84 ‐ 129) 

Fistulina hepatica 
oxtungsvamp 

50  23 (19 ‐ 27)  625 

80  50 (43 ‐ 61) 

95  82 (69 ‐ 99) 

Grifola frondosa  
korallticka 

50  53 (46 ‐ 63)  266 

80  84 (73 ‐ 101) 

95  121 (103 ‐ 147) 

Gymnopus fusipes  
räfflad nagelskivling 

50  164 (113 ‐ 485)  41 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Hapalopilus croceus 
saffransticka 

50  145 (109 ‐ 238)  45 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Haploporus tuberculosus 
blekticka 

50  53 (43 ‐ 67)  325 

80  92 (75 ‐ 121) 

95  137 (108 ‐ 183) 

Inonotus dryadeus  
tårticka 

50  122 (94 ‐ 167)  58 

80  166 (128 ‐ 230) 

95  Inget tröskelvärde 

Lecanographa amylacea 
gammelekslav 

50  43 (37 ‐ 51)  365 

80  72 (61 ‐ 87) 



95  106 (89 ‐ 127) 

Osmoderma eremita 
läderbagge 

50  41 (35 ‐ 48)  347 

80  67 (57 ‐ 81) 

95  98 (81 ‐ 119) 

Phellinus robustus  
ekticka 

50  27 (23 ‐ 31)  604 

80  53 (46 ‐ 64) 

95  84 (71 ‐ 101) 

Schismatomma pericleum 
rosa skärelav 

50  92 (66 ‐ 147)  540 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Sclerophora coniophaea 
rödbrun blekspik 

50  115 (86 ‐ 181)  186 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

 

 

   



Bilaga	4	c.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ek	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek avseende antal ekar med en diameter större 

än150 cm per ruta. Beräkningarna avser rutor om 5 x 5 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.)  
antal träd 

Antal rutor med 
noteringar 

Arthonia byssacea  
ekpricklav 

50  62 (28 ‐ 238)  46 

80  112 (42 ‐ 480) 

95  155 (61 ‐ 747) 

Calicium adspersum 
gulpudrad spiklav 

50  Inget tröskelvärde  548 

80  Inget tröskelvärde 

95  5 (4 ‐ 7) 

Chaenotheca hispidula 
parknål 

50  48 (20 ‐ 351)  63 

80  101 (39 ‐ 750) 

95  Inget tröskelvärde 

Chaenotheca phaeocephala 
brun nållav 

50  Inget tröskelvärde  564 

80  3 (2 ‐ 4) 

95  8 (6 ‐ 10) 

Cliostomum corrugatum  
gul dropplav 

50  Inget tröskelvärde  464 

80  4 (3 ‐ 5) 

95  8 (7 ‐ 10) 

Dendrographa decolorans 
grå skärelav 

50  4 (1 ‐ 7)  223 

80  14 (10 ‐ 20) 

95  25 (19 ‐ 36) 

Fistulina hepatica 
oxtungsvamp 

50  Inget tröskelvärde  348 

80  5 (2 ‐ 7) 

95  13 (10 ‐ 18) 

Grifola frondosa  
korallticka 

50  Inget tröskelvärde  204 

80  20 (14 ‐ 30) 

95  40 (28 ‐ 61) 

Hapalopilus croceus 
saffransticka 

50  41 (26 ‐ 78)  28 

80  66 (42 ‐ 130) 

95  95 (59 ‐ 198) 

Haploporus tuberculosus 
blekticka 

50  4 (1 ‐ 8)  187 

80  16 (11 ‐ 22) 

95  28 (21 ‐ 41) 

Inonotus dryadeus  
tårticka 

50  28 (20 ‐ 38)  39 

80  39 (29 ‐ 56) 

95  53 (39 ‐ 74) 

Lactarius volemus 
mandelriska 

50  22 (11 ‐ 52)  163 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Lecanographa amylacea 
gammelekslav 

50  5 (3 ‐ 9)  198 

80  15 (11 ‐ 21) 



95  25 (18 ‐ 35) 

Osmoderma eremita 
läderbagge 

50  5 (2 ‐ 7)  166 

80  13 (10 ‐ 17) 

95  21 (17 ‐ 29) 

Phellinus robustus  
ekticka 

50  Inget tröskelvärde  299 

80  8 (6 ‐ 11) 

95  16 (13 ‐ 21) 

Piptoporus quercinus 
tungticka 

50  32 (22 ‐ 45)  28 

80  46 (33 ‐ 66) 

95  61 (45 ‐ 91) 

Schismatomma pericleum 
rosa skärelav 

50  Inget tröskelvärde  325 

80  23 (13 ‐ 85) 

95  48 (26 ‐ 209) 

Sclerophora coniophaea 
rödbrun blekspik 

50  12 (4 ‐ 30)  145 

80  36 (19 ‐ 136) 

95  60 (31 ‐ 251) 

 

 

   



Bilaga	4	d.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ek	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek avseende antal ekar med en diameter större 

än 150 cm per ruta. Beräkningarna avser rutor om 1 x 1 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.) 
antal träd 

Antal rutor med 
noteringar 

Arthonia byssacea  
ekpricklav 

50  39 (21 ‐ 83)  62 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Calicium adspersum 
gulpudrad spiklav 

50  Inget tröskelvärde  1077 

80  3 (2 ‐ 3) 

95  6 (5 ‐ 7) 

Chaenotheca hispidula 
parknål 

50  35 (20 ‐ 69)  64 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Chaenotheca phaeocephala 
brun nållav 

50  1 (1 ‐ 1)  1518 

80  4 (4 ‐ 6) 

95  8 (7 ‐ 11) 

Cliostomum corrugatum  
gul dropplav 

50  2 (1 ‐ 2)  972 

80  4 (4 ‐ 5) 

95  7 (6 ‐ 8) 

Dendrographa decolorans 
grå skärelav 

50  5 (4 ‐ 7)  419 

80  10 (8 ‐ 14) 

95  16 (12 ‐ 22) 

Fistulina hepatica 
oxtungsvamp 

50  3 (2 ‐ 4)  625 

80  8 (6 ‐ 12) 

95  15 (11 ‐ 21) 

Grifola frondosa  
korallticka 

50  12 (9 ‐ 18)  266 

80  22 (15 ‐ 33) 

95  33 (24 ‐ 53) 

Hapalopilus croceus 
saffransticka 

50  26 (17 ‐ 46)  45 

80  37 (25 ‐ 66) 

95  Inget tröskelvärde 

Haploporus tuberculosus 
blekticka 

50  11 (7 ‐ 20)  325 

80  22 (14 ‐ 41) 

95  34 (22 ‐ 64) 

Inonotus dryadeus tårticka  50  24 (15 ‐ 41)  58 

80  33 (21 ‐ 56) 

95  Inget tröskelvärde 

Lecanographa amylacea 
gammelekslav 

50  6 (4 ‐ 8)  365 

80  11 (8 ‐ 15) 

95  16 (12 ‐ 22) 

Osmoderma eremita 
läderbagge 

50  5 (4 ‐ 7)  347 

80  9 (8 ‐ 13) 



95  14 (11 ‐ 19) 

Phellinus robustus  
ekticka 

50  4 (3 ‐ 5)  604 

80  10 (8 ‐ 13) 

95  17 (13 ‐ 22) 

Piptoporus quercinus 
tungticka 

50  33 (20 ‐ 73)  28 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Schismatomma pericleum 
rosa skärelav 

50  19 (10 ‐ 42)  540 

80  39 (22 ‐ 92) 

95  Inget tröskelvärde 

Sclerophora coniophaea 
rödbrun blekspik 

50  17 (11 ‐ 28)  186 

80  27 (17 ‐ 47) 

95  39 (24 ‐ 72) 

 

 

 

   



Bilaga	4	e.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ek	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek avseendeareal ekhage per ruta. 

Beräkningarna avser rutor om 5 x 5 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.)  
ha 

Antal rutor med 
noteringar 

Arthonia byssacea  
ekpricklav 

50  125 (60 ‐ 544)  51 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Calicium adspersum 
gulpudrad spiklav 

50  Inget tröskelvärde  704 

80  Inget tröskelvärde 

95  21 (5 ‐ 37) 

Chaenotheca phaeocephala 
brun nållav 

50  Inget tröskelvärde  648 

80  Inget tröskelvärde 

95  67 (41 ‐ 107) 

Cliostomum corrugatum  
gul dropplav 

50  Inget tröskelvärde  541 

80  Inget tröskelvärde 

95  70 (49 ‐ 98) 

Dendrographa decolorans  
grå skärelav 

50  Inget tröskelvärde  264 

80  50 (34 ‐ 74) 

95  111 (82 ‐ 158) 

Fistulina hepatica 
oxtungsvamp 

50  Inget tröskelvärde  414 

80  Inget tröskelvärde 

95  65 (44 ‐ 100) 

Grifola frondosa  
korallticka 

50  Inget tröskelvärde  247 

80  104 (58 ‐ 272) 

95  Inget tröskelvärde 

Gymnopus fusipes  
räfflad nagelskivling 

50  101 (50 ‐ 404)  35 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Hapalopilus croceus 
saffransticka 

50  101 (61 ‐ 283)  34 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Haploporus tuberculosus 
blekticka 

50  Inget tröskelvärde  235 

80  49 (30 ‐ 85) 

95  116 (82 ‐ 203) 

Inonotus dryadeus  
tårticka 

50  66 (47 ‐ 96)  42 

80  105 (79 ‐ 152) 

95  151 (113 ‐ 219) 

Lactarius volemus 
mandelriska 

50  55 (16 ‐ 235)  193 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Lecanographa amylacea 
gammelekslav 

50  Inget tröskelvärde  242 

80  46 (32 ‐ 62) 



95  96 (75 ‐ 128) 

Osmoderma eremita 
läderbagge 

50  Inget tröskelvärde  199 

80  40 (29 ‐ 52) 

95  80 (65 ‐ 103) 

Phellinus robustus  
ekticka 

50  Inget tröskelvärde  366 

80  16 (1 ‐ 32) 

95  75 (55 ‐ 104) 

Schismatomma pericleum 
rosa skärelav 

50  Inget tröskelvärde  415 

80  45 (26 ‐ 73) 

95  122 (88 ‐ 181) 

Sclerophora coniophaea 
rödbrun blekspik 

50  Inget tröskelvärde  175 

80  126 (75 ‐ 437) 

95  Inget tröskelvärde 

 

   



Bilaga	4	f.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ek	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på ek avseendeareal ekhage per ruta. 

Beräkningarna avser rutor om 1 x 1 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.)  
ha 

Antal rutor med noteringar 

Calicium adspersum 
gulpudrad spiklav 

50  Inget tröskelvärde  1331 

80  20 (16 ‐ 26) 

95  43 (34 ‐ 54) 

Chaenotheca phaeocephala 
brun nållav 

50  8 (5 ‐ 11)  1565 

80  35 (28 ‐ 46) 

95  65 (52 ‐ 86) 

Cliostomum corrugatum  
gul dropplav 

50  12 (9 ‐ 16)  1093 

80  37 (30 ‐ 48) 

95  65 (52 ‐ 84) 

Dendrographa decolorans 
grå skärelav 

50  27 (21 ‐ 36)  487 

80  54 (43 ‐ 74) 

95  Inget tröskelvärde 

Fistulina hepatica 
oxtungsvamp 

50  15 (12 ‐ 21)  814 

80  43 (33 ‐ 57) 

95  74 (57 ‐ 96) 

Hapalopilus croceus 
saffransticka 

50  63 (48 ‐ 99)  54 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Haploporus tuberculosus 
blekticka 

50  30 (23 ‐ 39)  428 

80  56 (44 ‐ 74) 

95  Inget tröskelvärde 

Inonotus dryadeus  
tårticka 

50  55 (43 ‐ 74)  65 

80  76 (60 ‐ 102) 

95  Inget tröskelvärde 

Lecanographa amylacea 
gammelekslav 

50  30 (23 ‐ 41)  424 

80  58 (45 ‐ 80) 

95  Inget tröskelvärde 

Osmoderma eremita 
läderbagge 

50  25 (19 ‐ 31)  415 

80  45 (36 ‐ 57) 

95  68 (54 ‐ 86) 

Phellinus robustus  
ekticka 

50  16 (12 ‐ 21)  764 

80  42 (33 ‐ 55) 

95  72 (57 ‐ 94) 

Schismatomma pericleum 
rosa skärelav 

50  28 (22 ‐ 38)  814 

80  59 (47 ‐ 80) 

95  Inget tröskelvärde 

Sclerophora coniophaea 
rödbrun blekspik 

50  47 (36 ‐ 68)  236 

80  Inget tröskelvärde 



95  Inget tröskelvärde 

 

   



Bilaga	4	g.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ask,	alm	och	
lönn,	trädanknutna	arter	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på träd av ask, alm och avseende antal träd av ask, 

alm och lönn med diameter större än 80 cm per ruta. Beräkningarna avser rutor om 5 x 5 km 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.)  
antal träd  

Antal rutor med noteringar 

Auricularia mesenterica  
svartöra 

50  127 (83 ‐ 213)  42 

80  242 (162 ‐ 408) 

95  374 (245 ‐ 657) 

Cystolepiota adulterina  
flockig puderskivling 

50  328 (171 ‐ 1096)  10 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Diplotomma alboatrum  
vitskivlav 

50  141 (88 ‐ 240)  144 

80  311 (214 ‐ 535) 

95  Inget tröskelvärde 

Eichleriella deglubens  
taggplätt 

50  171 (92 ‐ 501)  65 

80  333 (179 ‐ 1078) 

95  Inget tröskelvärde 

Kretzschmaria deusta  
stubbdyna 

50  199 (103 ‐ 559)  89 

80  424 (229 ‐ 1485) 

95  Inget tröskelvärde 

Sclerophora farinacea  
brunskaftad blekspik 

50  240 (110 ‐ 975)  102 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Spongipellis spumeus  
skumticka 

50  179 (108 ‐ 408)  33 

80  289 (176 ‐ 728) 

95  411 (241 ‐ 1037) 

Steccherinum robustius  
prakttagging 

50  295 (163 ‐ 906)  8 

80  427 (226 ‐ 1226) 

95  Inget tröskelvärde 

 

   



Bilaga	4	h.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ask,	alm	
och	lönn,	trädanknutna	arter	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på träd av ask, alm och avseende antal träd av ask, 

alm och lönn med diameter större än 80 cm per ruta. Beräkningarna avser rutor om 1 x 1 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.) 
antal träd 

Antal rutor med noteringar 

Auricularia mesenterica  
svartöra 

50  73 (53 ‐ 112)  61 

80  110 (77 ‐ 170) 

95  Inget tröskelvärde 

Cystolepiota adulterina  
flockig puderskivling 

50  147 (95 ‐ 285)  11 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Diplotomma alboatrum  
vitskivlav 

50  68 (50 ‐ 96)  138 

80  107 (80 ‐ 151) 

95  150 (109 ‐ 207) 

Eichleriella deglubens  
taggplätt 

50  86 (61 ‐ 154)  61 

80  127 (87 ‐ 224) 

95  Inget tröskelvärde 

Gyalecta ulmi   
almlav 

50  28 (19 ‐ 46)  541 

80  89 (61 ‐ 149) 

95  Inget tröskelvärde 

Kretzschmaria deusta  
stubbdyna 

50  98 (71 ‐ 192)  70 

80  144 (101 ‐ 283) 

95  Inget tröskelvärde 

Pluteus romellii  
gulfotsskölding 

50  76 (53 ‐ 131)  53 

80  114 (80 ‐ 191) 

95  Inget tröskelvärde 

Sclerophora farinacea  
brunskaftad blekspik 

50  122 (77 ‐ 453)  118 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Sclerophora pallida   
gulvit blekspik 

50  53 (36 ‐ 96)  360 

80  120 (80 ‐ 218) 

95  Inget tröskelvärde 

Spongipellis spumeus  
skumticka 

50  83 (63 ‐ 117)  38 

80  109 (83 ‐ 156) 

95  139 (103 ‐ 199) 

 

 

 

   



Bilaga	4	i.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ask,	alm	och	
lönn,	trädanknutna	arter	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på träd av ask, alm och avseende areal bestånd med 

ask, alm och lönn. Beräkningarna avser rutor om 5 x 5 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.) 
ha 

Antal rutor med 
noteringar 

Bacidia incompta  
savlundlav 

50  190 (127 ‐ 384)  38 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Biatoridium monasteriense  
klosterlav 

50  74 (40 ‐ 138)  110 

80  186 (125 ‐ 384) 

95  Inget tröskelvärde 

Diplotomma alboatrum  
vitskivlav 

50  108 (74 ‐ 191)  166 

80  228 (158 ‐ 427) 

95  Inget tröskelvärde 

Eichleriella deglubens  
taggplätt 

50  163 (95 ‐ 478)  61 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Gyalecta flotowii   
blek kraterlav 

50  42 (3 ‐ 78)  187 

80  163 (109 ‐ 311) 

95  Inget tröskelvärde 

Gyalecta ulmi   
almlav 

50  Inget tröskelvärde  517 

80  83 (53 ‐ 136) 

95  193 (133 ‐ 320) 

Kretzschmaria deusta  
stubbdyna 

50  164 (95 ‐ 518)  84 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Megalaria grossa   
ädellav 

50  152 (78 ‐ 643)  84 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Pluteus romellii  
gulfotsskölding 

50  115 (65 ‐ 320)  47 

80  246 (146 ‐ 749) 

95  Inget tröskelvärde 

Sclerophora pallida   
gulvit blekspik 

50  Inget tröskelvärde  314 

80  183 (105 ‐ 633) 

95  Inget tröskelvärde 

 

   



Bilaga	4	j.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ask,	alm	och	
lönn,	trädanknutna	arter	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på träd av ask, alm och avseende areal bestånd med 

ask, alm och lönn. Beräkningarna avser rutor om 1 x 1 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.) 
ha 

Antal rutor med 
noteringar 

Auricularia mesenterica  
svartöra 

50  150 (65 ‐ 856)  47 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Gyalecta flotowii   
blek kraterlav 

50  84 (56 ‐ 204)  179 

80  159 (104 ‐ 430) 

95  Inget tröskelvärde 

Kretzschmaria deusta  
stubbdyna 

50  134 (71 ‐ 368)  47 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Megalaria grossa   
ädellav 

50  140 (72 ‐ 497)  54 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Spongipellis spumeus  
skumticka 

50  173 (87 ‐ 853)  19 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Tyromyces wynnei   
lundticka 

50  163 (83 ‐ 463)  5 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

 

 

 

   



Bilaga	4	k.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ask,	alm	
och	lönn,	markanknutna	arter	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på marken i bestånd (skog och hagmark) av ask, alm 

och avseende areal bestånd med ask, alm och lönn. Beräkningarna avser rutor om 5 x 5 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde (konf.int.)
ha 

Antal rutor med 
noteringar 

Allium ursinum  
ramslök 

50  95 (72 ‐ 123)  99 

80  155 (120 ‐ 210) 

95  224 (170 ‐ 294) 

Brachypodium sylvaticum 
lundskafting 

50  122 (91 ‐ 174)  84 

80  199 (149 ‐ 280) 

95  Inget tröskelvärde 

Bromopsis benekenii  
strävlosta 

50  149 (117 ‐ 199)  50 

80  211 (165 ‐ 283) 

95  Inget tröskelvärde 

Carex sylvatica  
skogsstarr 

50  118 (86 ‐ 172)  87 

80  203 (148 ‐ 297) 

95  Inget tröskelvärde 

Clausilia pumila  
klubbspolsnäcka 

50  168 (24 ‐ 722)  101 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Cystolepiota bucknallii  
violettfotad puderskivling 

50  169 (113 ‐ 293)  8 

80  226 (157 ‐ 421) 

95  Inget tröskelvärde 

Echinoderma echinaceum 
taggfjällskivling 

50  155 (70 ‐ 510)  5 

80  219 (109 ‐ 776) 

95  Inget tröskelvärde 

Echinoderma jacobi 
piggfjällskivling 

50  185 (108 ‐ 313)  3 

80  234 (134 ‐ 441) 

95  Inget tröskelvärde 

Echinoderma perplexum   50  171 (105 ‐ 373)  5 

80  233 (143 ‐ 517) 

95  Inget tröskelvärde 

Macrogastra plicatula 
mångtandspolsnäcka 

50  Inget tröskelvärde  245 

80  Inget tröskelvärde 

95  156 (4 ‐ 300) 

Melanophyllum eyrei  
grönsporig skivling 

50  211 (111 ‐ 398)  2 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 



Morchella semilibera  
hättmurkla 

50  107 (60 ‐ 184)  12 

80  160 (105 ‐ 274) 

95  222 (153 ‐ 419) 

Viola mirabilis  
underviol 

50  Inget tröskelvärde  640 

80  60 (35 ‐ 111) 

95  195 (123 ‐ 351) 

Viola reichenbachiana  
lundviol 

50  121 (86 ‐ 199)  80 

80  203 (143 ‐ 326) 

95  Inget tröskelvärde 

 

   



Bilaga	4	l.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	på	ask,	alm	och	
lönn,	markanknutna	arter	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter på marken i skog av ask, alm och avseende areal 

skog med ask, alm och lönn. Beräkningarna avser rutor om 5 x 5 km. 

 

Art  Procent  Tröskelvärde (konf.int.)  Antal rutor med 
noteringar 

Allium ursinum  
ramslök 

50  79 (59 ‐ 109)  99 

80  134 (100 ‐ 187) 

95  197 (140 ‐ 270) 

Brachypodium sylvaticum 
lundskafting 

50  105 (77 ‐ 162)  84 

80  179 (130 ‐ 277) 

95  Inget tröskelvärde 

Bromopsis benekenii 
strävlosta 

50  120 (94 ‐ 160)  50 

80  173 (137 ‐ 233) 

95  Inget tröskelvärde 

Carex sylvatica  
skogsstarr 

50  92 (68 ‐ 135)  87 

80  158 (116 ‐ 236) 

95  Inget tröskelvärde 

Clausilia pumila 
klubbspolsnäcka 

50  140 (14 ‐ 564)  101 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Cystolepiota bucknallii 
violettfotad puderskivling 

50  146 (91 ‐ 334)  8 

80  195 (126 ‐ 455) 

95  Inget tröskelvärde 

Ena montana  
större barksnäcka 

50  181 (66 ‐ 48183)  10 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Macrogastra plicatula 
mångtandspolsnäcka 

50  141 (55 ‐ 32639)  17 

80  190 (93 ‐ 33066) 

95  Inget tröskelvärde 

Morchella semilibera 
hättmurkla 

50  94 (5 ‐ 275)  12 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Viola mirabilis underviol  50  Inget tröskelvärde  640 

80  76 (33 ‐ 265) 

95  Inget tröskelvärde 

Viola reichenbachiana 
lundviol 

50  101 (71 ‐ 157)  80 

80  172 (122 ‐ 279) 

95  Inget tröskelvärde 

 



Bilaga	4	m.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	i	
hällmarkstallskog	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i hällmarkstallskog avseende areal tallhällmark i 

SMD och ÖSI. Beräkningarna avser rutor om 5 x 5km. 

 

Art  Procent  Tröskelvärde (konf.int.) 
ha 

Antal rutor med 
noteringar 

Anthaxia similis  
svart praktbagge 

50  Inget tröskelvärde  109 

80  225 (39 ‐ 417) 

95  467 (264 ‐ 684) 

Buprestis octoguttata 
åttafläckig praktbagge 

50  Inget tröskelvärde  43 

80  Inget tröskelvärde 

95  716 (334 ‐ 1189) 

Calitys scabra  
skrovlig flatbagge 

50  Inget tröskelvärde  7 

80  740 (233 ‐ 2167) 

95  1120 (513 ‐ 3456) 

Cladonia parasitica 
dvärgbägarlav 

50  381 (166 ‐ 720)  132 

80  1006 (684 ‐ 1768) 

95  Inget tröskelvärde 

Dicerca moesta 
barrpraktbagge 

50  Inget tröskelvärde  35 

80  Inget tröskelvärde 

95  532 (175 ‐ 879) 

Hertelidea botryosa 
vedskivlav 

50  657 (422 ‐ 1113)  34 

80  1076 (751 ‐ 1724) 

95  Inget tröskelvärde 

Pityogenes trepanatus 
trepanerad barkborre 

50  Inget tröskelvärde  8 

80  687 (135 ‐ 2082) 

95  1090 (525 ‐ 2949) 

Sparassis crispa 
blomkålssvamp 

50  Inget tröskelvärde  163 

80  1060 (589 ‐ 3428) 

95  Inget tröskelvärde 

Stagetus borealis 
timmertickgnagare 

50  Inget tröskelvärde  22 

80  Inget tröskelvärde 

95  536 (116 ‐ 1059) 

 

   



Bilaga	4	n.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	i	
hällmarkstorräng	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i hällmarkstorrgtängar avseende areal 

hällmarkstorrängar i skyddad mark och stenbunden mark i TUVA. Beräkningarna avser rutor om 5 x 

5km 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde (konf.int.) 
ha 

Antal rutor med noteringar 

Aira praecox vårtåtel  50  117 (85 ‐ 195)  129 

80  232 (172 ‐ 399) 

95  Inget tröskelvärde 

Argynnis niobe 
hedpärlemorfjäril 

50  Inget tröskelvärde  81 

80  Inget tröskelvärde 

95  231 (77 ‐ 384) 

Dactylorhiza sambucina 
adam o eva 

50  103 (83 ‐ 134)  190 

80  184 (150 ‐ 242) 

95  275 (220 ‐ 363) 

Draba muralis  
lunddraba 

50  106 (82 ‐ 147)  171 

80  202 (156 ‐ 283) 

95  309 (237 ‐ 439) 

Geranium columbinum 
duvnäva 

50  31 (7 ‐ 54)  363 

80  158 (115 ‐ 248) 

95  297 (223 ‐ 461) 

Parnassius apollo  
apollofjäril 

50  Inget tröskelvärde  83 

80  Inget tröskelvärde 

95  262 (115 ‐ 455) 

Saxifraga tridactylites 
grusbräcka 

50  194 (113 ‐ 513)  119 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Scleranthus perennis 
vitknavel 

50  55 (28 ‐ 97)  548 

80  224 (156 ‐ 380) 

95  Inget tröskelvärde 

Sedum annuum liten 
fetknopp 

50  Inget tröskelvärde  597 

80  217 (99 ‐ 1229) 

95  Inget tröskelvärde 

Sedum album vit fetknopp  50  Inget tröskelvärde  850 

80  111 (63 ‐ 286) 

95  Inget tröskelvärde 

Vicia lathyroides  
vårvicker 

50  48 (33 ‐ 66)  295 

80  134 (105 ‐ 177) 



95  229 (177 ‐ 316) 

 

   



Bilaga	4	o.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	i	torra	och	
friska	naturliga	gräsmarker	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för arter i torra‐friska gräsmarker avseende areal gräsmarker 

klassade som Natura 2000‐naturtyperna 4030, 5010, 6000, 6110, 6210, 6230, 6270 och 6510. 

Beräkningarna avser rutor om 5 x 5 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.),  
ha 

Rutor med 
notering 

Adscita statices 
ängsmetallvinge 

50  Inget tröskelvärde  369 

80  107 (63 ‐ 254) 

95  238 (145 ‐ 580) 

Antennaria dioica  
kattfot 

50  Inget tröskelvärde  1951 

80  Inget tröskelvärde 

95  6 (1 ‐ 10) 

Botrychium lunaria 
månlåsbräken 

50  17 (2 ‐ 32)  789 

80  113 (79 ‐ 206) 

95  222 (149 ‐ 397) 

Entoloma griseocyaneum 
stornopping 

50  82 (60 ‐ 110)  84 

80  142 (109 ‐ 190) 

95  212 (163 ‐ 291) 

Entoloma prunuloides 
mjölrödskivling 

50  75 (59 ‐ 101)  62 

80  125 (100 ‐ 165) 

95  178 (142 ‐ 230) 

Gentianella campestris 
fältgentiana 

50  79 (56 ‐ 130)  269 

80  148 (103 ‐ 251) 

95  223 (155 ‐ 396) 

Hygrocybe citrinovirens 
 gröngul vaxskivling 

50  147 (85 ‐ 356)  35 

80  239 (132 ‐ 577) 

95  Inget tröskelvärde 

Hygrocybe ingrata rodnande 
lutvaxskivling 

50  149 (88 ‐ 255)  52 

80  246 (140 ‐ 444) 

95  Inget tröskelvärde 

Hygrocybe ovina 
sepiavaxskivling 

50  159 (91 ‐ 301)  60 

80  250 (145 ‐ 488) 

95  Inget tröskelvärde 

Hygrocybe punicea 
scharlakansvaxskivling 

50  Inget tröskelvärde  373 

80  48 (36 ‐ 65) 

95  106 (83 ‐ 139) 

Hypochaeris maculata 
slåtterfibbla 

50  Inget tröskelvärde  1651 

80  Inget tröskelvärde 



95  54 (35 ‐ 98) 

Leontodon hispidus 
sommarfibbla 

50  Inget tröskelvärde  1488 

80  Inget tröskelvärde 

95  40 (29 ‐ 55) 

Ophonus rufibarbis  
bred väglöpare 

50  134 (58 ‐ 738)  46 

80  281 (135 ‐ 1351) 

95  Inget tröskelvärde 

Platanthera bifolia  
vanlig nattviol 

50  Inget tröskelvärde  1653 

80  5 (1 ‐ 8) 

95  24 (19 ‐ 30) 

Potentilla crantzii  
vårfingerört 

50  48 (38 ‐ 61)  300 

80  100 (80 ‐ 129) 

95  159 (125 ‐ 208) 

Psophus stridulus 
trumgräshoppa 

50  100 (61 ‐ 167)  87 

80  194 (128 ‐ 322) 

95  299 (195 ‐ 496) 

Pulmonaria angustifolia 
smalbladig lungört 

50  298 (126 ‐ 1409)  77 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Taraxacum rubicundum 
rubinmaskros 

50  181 (106 ‐ 375)  45 

80  271 (154 ‐ 569) 

95  Inget tröskelvärde 

Viola canina  
ängsviol 

50  131 (72 ‐ 357)  264 

80  298 (160 ‐ 881) 

95  Inget tröskelvärde 

Zygaena filipendulae  
sexfläckig bastardsvärmare 

50  Inget tröskelvärde  503 

80  45 (25 ‐ 69) 

95  122 (92 ‐ 173) 

Zygaena lonicerae  
bredbrämad bastardsvärmare 

50  Inget tröskelvärde  480 

80  Inget tröskelvärde 

95  161 (95 ‐ 388) 

Zygaena osterodensis 
smalsprötad bastardsvärmare 

50  72 (45 ‐ 128)  231 

80  149 (101 ‐ 261) 

95  238 (160 ‐ 437) 

Zygaena viciae  
mindre bastardsvärmare 

50  Inget tröskelvärde  507 

80  Inget tröskelvärde 

95  164 (76 ‐ 759) 

 

   



Bilaga	4	p.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	i	torra	och	
friska	naturliga	gräsmarker	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för arter i torra‐friska gräsmarker avseende areal gräsmarker 

klassade som Natura 2000‐naturtyperna 4030, 5010, 6000, 6110, 6210, 6230, 6270 och 6510. 

Beräkningarna avser rutor om 1 x 1 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde (konf.int.) 
ha 

Rutor med notering 

Adscita statices 
ängsmetallvinge 

50  24 (14 ‐ 39)  451 

80  57 (39 ‐ 85) 

95  Inget tröskelvärde 

Antennaria dioica  
kattfot 

50  16 (14 ‐ 19)  4336 

80  56 (51 ‐ 62) 

95  Inget tröskelvärde 

Arnica montana slåttergubbe  50  12 (8 ‐ 15)  6747 

80  68 (60 ‐ 78) 

95  Inget tröskelvärde 

Carex caryophyllea  
vårstarr 

50  60 (48 ‐ 79)  2144 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Entoloma griseocyaneum 
stornopping 

50  28 (20 ‐ 39)  140 

80  52 (39 ‐ 70) 

95  Inget tröskelvärde 

Entoloma prunuloides 
mjölrödskivling 

50  25 (19 ‐ 34)  101 

80  43 (33 ‐ 56) 

95  63 (49 ‐ 82) 

Hygrocybe ingrata  
rodnande lutvaxskivling 

50  40 (29 ‐ 56)  69 

80  65 (48 ‐ 89) 

95  Inget tröskelvärde 

Hygrocybe ovina 
sepiavaxskivling 

50  46 (32 ‐ 66)  81 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Hygrocybe punicea 
scharlakansvaxskivling 

50  6 (2 ‐ 10)  530 

80  25 (19 ‐ 34) 

95  46 (36 ‐ 62) 

Hypochaeris maculata 
slåtterfibbla 

50  55 (45 ‐ 70)  2756 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Leontodon hispidus 
sommarfibbla 

50  29 (22 ‐ 37)  3234 

80  Inget tröskelvärde 



95  Inget tröskelvärde 

Maniola jurtina  
slåttergräsfjäril 

50  Inget tröskelvärde  1201 

80  12 (7 ‐ 18) 

95  36 (28 ‐ 46) 

Platanthera bifolia  
vanlig nattviol 

50  26 (24 ‐ 29)  4042 

80  62 (56 ‐ 68) 

95  Inget tröskelvärde 

Psophus stridulus 
trumgräshoppa 

50  51 (35 ‐ 74)  96 

80  73 (51 ‐ 101) 

95  Inget tröskelvärde 

Zygaena filipendulae  
sexfläckig bastardsvärmare 

50  17 (10 ‐ 25)  584 

80  41 (31 ‐ 57) 

95  69 (52 ‐ 92) 

Zygaena lonicerae 
bredbrämad bastardsvärmare 

50  24 (11 ‐ 45)  691 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Zygaena osterodensis 
smalsprötad bastardsvärmare 

50  56 (38 ‐ 85)  396 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Zygaena viciae  
mindre bastardsvärmare 

50  23 (6 ‐ 64)  726 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

 

 

 

   



Bilaga	4	q.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	i	torra	och	
friska	naturliga	gräsmarker	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för arter i torra‐friska gräsmarker avseende areal gräsmarker 

karterade som betesmarker i Jordbruksverkets blockinventering 2010. Beräkningarna avser rutor om 

5 x 5 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde (konf.int.) 
ha 

Rutor med 
notering 

Entoloma griseocyaneum 
stornopping 

50  302 (240 ‐ 432)  84 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Entoloma prunuloides 
mjölrödskivling 

50  343 (265 ‐ 606)  62 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Gentianella campestris 
fältgentiana 

50  443 (324 ‐ 735)  269 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Hygrocybe citrinovirens gröngul 
vaxskivling 

50  317 (254 ‐ 446)  35 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Hygrocybe ingrata  
rodnande lutvaxskivling 

50  386 (293 ‐ 646)  52 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Hygrocybe punicea 
scharlakansvaxskivling 

50  Inget tröskelvärde  373 

80  283 (203 ‐ 409) 

95  Inget tröskelvärde 

Hypochaeris maculata 
slåtterfibbla 

50  Inget tröskelvärde  1651 

80  Inget tröskelvärde 

95  402 (280 ‐ 746) 

Ophonus rufibarbis  
bred väglöpare 

50  263 (190 ‐ 428)  46 

80  450 (329 ‐ 840) 

95  Inget tröskelvärde 

Platanthera bifolia  
vanlig nattviol 

50  Inget tröskelvärde  1653 

80  Inget tröskelvärde 

95  207 (173 ‐ 248) 

Potentilla crantzii  
vårfingerört 

50  204 (176 ‐ 232)  300 

80  348 (311 ‐ 399) 

95  Inget tröskelvärde 

Psophus stridulus 
trumgräshoppa 

50  417 (268 ‐ 1094)  87 

80  Inget tröskelvärde 



95  Inget tröskelvärde 

Pulmonaria angustifolia 
smalbladig lungört 

50  332 (291 ‐ 391)  77 

80  460 (403 ‐ 555) 

95  Inget tröskelvärde 

Taraxacum rubicundum 
rubinmaskros 

50  452 (364 ‐ 706)  45 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Thalictrum simplex  
backruta 

50  452 (341 ‐ 741)  346 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Zygaena filipendulae sexfläckig 
bastardsvärmare 

50  Inget tröskelvärde  503 

80  235 (116 ‐ 385) 

95  Inget tröskelvärde 

Zygaena osterodensis 
smalsprötad bastardsvärmare 

50  365 (236 ‐ 712)  231 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

 

   



Bilaga	4	r.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	i	torra	och	
friska	naturliga	gräsmarker	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för arter i torra‐friska gräsmarker avseende areal gräsmarker 

karterade som betesmarker i Jordbruksverkets blockinventering 2010. Beräkningarna avser rutor om 

1 x 1 km. 

 

Art  Sannolikhet 
för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde 
(konf.int.) 
ha 

Rutor med notering 

Adscita statices  
ängsmetallvinge 

50  24 (14 ‐ 39)  451 

80  57 (39 ‐ 85) 

95  Inget tröskelvärde 

Antennaria dioica  
kattfot 

50  16 (14 ‐ 19)  4336 

80  56 (51 ‐ 62) 

95  Inget tröskelvärde 

Arnica montana  
slåttergubbe 

50  12 (8 ‐ 15)  6747 

80  68 (60 ‐ 78) 

95  Inget tröskelvärde 

Carex caryophyllea  
vårstarr 

50  60 (48 ‐ 79)  2144 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Entoloma prunuloides 
mjölrödskivling 

50  52 (40 ‐ 71)  101 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Hygrocybe punicea 
scharlakansvaxskivling 

50  17 (4 ‐ 29)  530 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Hypochaeris maculata 
slåtterfibbla 

50  55 (45 ‐ 70)  2756 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Leontodon hispidus 
sommarfibbla 

50  29 (22 ‐ 37)  3234 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Maniola jurtina  
slåttergräsfjäril 

50  Inget tröskelvärde  1201 

80  12 (7 ‐ 18) 

95  36 (28 ‐ 46) 

Platanthera bifolia  
vanlig nattviol 

50  26 (24 ‐ 29)  4042 

80  62 (56 ‐ 68) 

95  Inget tröskelvärde 

Psophus stridulus  
trumgräshoppa 

50  51 (35 ‐ 74)  96 

80  73 (51 ‐ 101) 



95  Inget tröskelvärde 

Zygaena filipendulae  
sexfläckig bastardsvärmare 

50  17 (10 ‐ 25)  584 

80  41 (31 ‐ 57) 

95  69 (52 ‐ 92) 

Zygaena lonicerae  
bredbrämad bastardsvärmare 

50  24 (11 ‐ 45)  691 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Zygaena osterodensis 
smalsprötad bastardsvärmare 

50  56 (38 ‐ 85)  396 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Zygaena viciae  
mindre bastardsvärmare 

50  23 (6 ‐ 64)  726 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

 

 

 

   



Bilaga	4	s.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	i	bryn‐	och	
mosaikmarker.	Baserat	på	brynarealer	i	TUVA.	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i bryn och mosaikmarker avseende areal 

brynmarker i TUVA. Beräkningarna avser rutor om 5 x 5km 

 

Art  Sannolikhet för 
förekomst i 
procent 

Tröskelvärde (konf.int.) ha  Antal rutor med 
noteringar 

Agrimonia eupatoria  
småborre 

50  22 (10 ‐ 32)  623 

80  89 (75 ‐ 107) 

95  165 (137 ‐ 202) 

Anaglyptus mysticus  
prydnadsbock 

50  Inget tröskelvärde  25 

80  Inget tröskelvärde 

95  240 (96 ‐ 639) 

Astragalus glycyphyllos  
sötvedel 

50  Inget tröskelvärde  956 

80  55 (33 ‐ 82) 

95  200 (144 ‐ 309) 

Brachypodium pinnatum  
backskafting 

50  304 (188 ‐ 950)  177 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Campanula trachelium  
nässelklocka 

50  Inget tröskelvärde  642 

80  295 (140 ‐ 1336) 

95  Inget tröskelvärde 

Carduelis cannabina  
hämpling 

50  1 (‐14 ‐ 12)  1252 

80  156 (117 ‐ 232) 

95  Inget tröskelvärde 

Clinopodium vulgare  
bergmynta 

50  Inget tröskelvärde  1159 

80  Inget tröskelvärde 

95  281 (150 ‐ 1104) 

Crataegus laevigata  
rundhagtorn 

50  Inget tröskelvärde  507 

80  167 (128 ‐ 234) 

95  Inget tröskelvärde 

Fallopia dumetorum  
lövbinda 

50  Inget tröskelvärde  627 

80  118 (94 ‐ 154) 

95  241 (191 ‐ 322) 

Hamearis lucina  
gullvivefjäril 

50  Inget tröskelvärde  53 

80  Inget tröskelvärde 

95  257 (139 ‐ 512) 

Hypericum montanum  
bergjohannesört 

50  251 (164 ‐ 529)  257 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 



Jynx torquilla  
göktyta 

50  101 (84 ‐ 127)  625 

80  210 (171 ‐ 268) 

95  Inget tröskelvärde 

Lathyrus niger  
vippärt 

50  Inget tröskelvärde  755 

80  85 (69 ‐ 104) 

95  172 (141 ‐ 215) 

Leptidea reali  
ängsvitvinge 

50  149 (38 ‐ 372)  12 

80  249 (125 ‐ 568) 

95  Inget tröskelvärde 

Leptidea sinapis  
skogsvitvinge 

50  Inget tröskelvärde  270 

80  Inget tröskelvärde 

95  139 (34 ‐ 213) 

Lithospermum officinale  
stenfrö 

50  254 (188 ‐ 471)  52 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Oenanthe oenanthe  
stenskvätta 

50  87 (67 ‐ 124)  838 

80  248 (186 ‐ 367) 

95  Inget tröskelvärde 

Origanum vulgare  
kungsmynta 

50  Inget tröskelvärde  437 

80  270 (181 ‐ 597) 

95  Inget tröskelvärde 

Pholidoptera griseoaptera  
buskvårtbitare 

50  Inget tröskelvärde  66 

80  Inget tröskelvärde 

95  190 (95 ‐ 279) 

Rhamnus cathartica  
getapel 

50  Inget tröskelvärde  830 

80  40 (29 ‐ 52) 

95  113 (93 ‐ 141) 

Selinum carvifolia krusfrö  50  60 (43 ‐ 77)  561 

80  160 (129 ‐ 205) 

95  271 (217 ‐ 354) 

Serratula tinctoria  
ängsskära 

50  78 (66 ‐ 90)  325 

80  129 (113 ‐ 151) 

95  187 (164 ‐ 219) 

Sylvia communis  
törnsångare 

50  Inget tröskelvärde  1196 

80  227 (161 ‐ 402) 

95  Inget tröskelvärde 

Torilis japonica  
rödkörvel 

50  Inget tröskelvärde  549 

80  165 (122 ‐ 252) 

95  Inget tröskelvärde 

 

   



Bilaga	4	t.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	i	bryn‐	och	
mosaikmarker.	Baserat	på	kantzoner	till	jordbruksmark	i	Jordbruksverkets	
blockdatabas.	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i bryn och mosaikmarker avseende areal kantzoner 

till jordbruksmark (10 m) enligt blockdatabasen 2010. Beräkningarna avser rutor om 5 x 5km 

 

Art  Procent  Tröskelvärde (konf.int. 
ha 

Antal 
rutor med 
noteringar

Aporia crataegi  
hagtornsfjäril 

50  Inget tröskelvärde  355 

80  392 (105 ‐ 937) 

95  Inget tröskelvärde 

Brachypodium pinnatum  
backskafting 

50  381 (291 ‐ 596)  177 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Clinopodium vulgare  
bergmynta 

50  Inget tröskelvärde  1159 

80  223 (162 ‐ 316) 

95  Inget tröskelvärde 

Fallopia dumetorum  
lövbinda 

50  359 (176 ‐ 1933)  627 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Jynx torquilla  
göktyta 

50  237 (210 ‐ 271)  625 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Lathyrus niger  
vippärt 

50  388 (246 ‐ 981)  755 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Leptidea reali  
ängsvitvinge 

50  192 (39 ‐ 457)  12 

80  341 (175 ‐ 736) 

95  Inget tröskelvärde 

Oenanthe oenanthe  
stenskvätta 

50  200 (173 ‐ 241)  838 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Pholidoptera griseoaptera  
buskvårtbitare 

50  Inget tröskelvärde  66 

80  Inget tröskelvärde 

95  373 (31 ‐ 1344) 

Rhamnus cathartica  
getapel 

50  Inget tröskelvärde  830 

80  119 (69 ‐ 169) 

95  Inget tröskelvärde 

Selinum carvifolia  
krusfrö 

50  141 (110 ‐ 175)  561 

80  337 (285 ‐ 405) 

95  Inget tröskelvärde 



Serratula tinctoria  
ängsskära 

50  212 (181 ‐ 254)  325 

80  386 (330 ‐ 460) 

95  Inget tröskelvärde 

Sylvia communis  
törnsångare 

50  80 (64 ‐ 95)  1196 

80  322 (272 ‐ 399) 

95  Inget tröskelvärde 

Torilis japonica  
rödkörvel 

50  251 (136 ‐ 781)  549 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Vicia cassubica  
backvicker 

50  200 (161 ‐ 253)  793 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

 

   



Bilaga	4	u.	Tabell	över	erhållna	tröskelvärden	för	fokusarter	i	bryn‐	och	
mosaikmarker.	Baserat	på	summan	av	brynarealer	i	TUVA	och	kantzoner	
till	jordbruksmark	i	Jordbruksverkets	blockdatabas.	
 

Tabell över erhållna tröskelvärden för fokusarter i bryn och mosaikmarker avseende total areal bryn 

genom summan av kantzoner till jordbruksmark (10 m) enligt blockdatabasen 2010 och brynareal 

enligt TUVA. Beräkningarna avser rutor om 5 x 5km 

 

Art  Procent  Tröskelvärde 
(konf.int.) 
ha 

Antal rutor med 
noteringar 

Agrimonia eupatoria 
 småborre 

50  Inget tröskelvärde  623 

80  447 (349 ‐ 630) 

95  Inget tröskelvärde 

Astragalus glycyphyllos  
sötvedel 

50  Inget tröskelvärde  956 

80  246 (94 ‐ 569) 

95  Inget tröskelvärde 

Brachypodium pinnatum  
backskafting 

50  473 (374 ‐ 720)  177 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

Carduelis cannabina  
hämpling 

50  62 (19 ‐ 88)  1252 

80  474 (378 ‐ 657) 

95  Inget tröskelvärde 

Clinopodium vulgare  
bergmynta 

50  Inget tröskelvärde  1159 

80  341 (231 ‐ 563) 

95  Inget tröskelvärde 

Jynx torquilla  
göktyta 

50  265 (240 ‐ 296)  625 

80  462 (410 ‐ 533) 

95  Inget tröskelvärde 

Leptidea reali  
ängsvitvinge 

50  296 (96 ‐ 554)  12 

80  458 (263 ‐ 844) 

95  Inget tröskelvärde 

Oenanthe oenanthe 
 stenskvätta 

50  230 (204 ‐ 267)  838 

80  507 (433 ‐ 625) 

95  Inget tröskelvärde 

Pholidoptera griseoaptera  
buskvårtbitare 

50  Inget tröskelvärde  66 

80  Inget tröskelvärde 

95  401 (175 ‐ 670) 

Rhamnus cathartica  
getapel 

50  Inget tröskelvärde  830 

80  151 (113 ‐ 189) 

95  405 (345 ‐ 484) 

Selinum carvifolia  
krusfrö 

50  185 (156 ‐ 219)  561 

80  379 (332 ‐ 438) 



95  Inget tröskelvärde 

Serratula tinctoria  
ängsskära 

50  244 (216 ‐ 276)  325 

80  382 (345 ‐ 430) 

95  538 (483 ‐ 610) 

Sylvia communis  
törnsångare 

50  99 (80 ‐ 117)  1196 

80  386 (327 ‐ 474) 

95  Inget tröskelvärde 

Vicia cassubica  
backvicker 

50  296 (232 ‐ 399)  793 

80  Inget tröskelvärde 

95  Inget tröskelvärde 

 

 



Bilaga	5:	Kartor	över	brist	och	tillgång	på	biotoper	
 

‐ Kartor över brist och tillgång på ek > 100 cm, per ruta om 5 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på ek > 100 cm, per ruta om 1 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på ek > 150 cm, per ruta om 5 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på ek > 150 cm, per ruta om 1 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på ekhage, per ruta om 5 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på ekhage, per ruta om 1 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på askar, almar och lönnar > 80 cm, per ruta om 5 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på askar, almar och lönnar > 80 cm, per ruta om 1 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på bestånd (skog och hagmark) med ask, alm och lönn, per ruta om 5 

km, avseende trädanknutna värden 

‐ Kartor över brist och tillgång på bestånd (skog och hagmark) med ask, alm och lönn, per ruta om 5 

km, avseende markanknutna värden 

‐ Kartor över brist och tillgång på hällmarkstorräng, per ruta om 5 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på hällmarkstallskog, per ruta om 5 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på torra och friska naturliga betesmarker, per ruta om 5 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på torra och friska naturliga betesmarker, per ruta om 1 km 

‐ Kartor över brist och tillgång på brynmiljöer, per ruta om 5 km 

 































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologisk brist‐ och funktionalitetsanalys. Avseende sex olika biotoper med huvudsakligt fokus på 

biosfärområde Östra Vätterbranterna. 

Pro Natura 
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