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Sammanfattning
Den här rapporten beskriver resultatet av ett projekt som genomförts för att ta
fram metodik för ett kvalitetssäkrat mått för någon aspekt av påverkan i
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. Huvudfokus för projektet var
uppföljning av avverkningar i ovan nämnda biotoper. Avverkningarna delades
upp på föryngringsavverkningar och övriga avverkningar (till exempel gallringar
eller utglesningar). Tidigare undersökningar hade främst tagit fram data över
föryngringsavverkningar utan möjlighet att undersöka vilken sorts åtgärd som
gjorts och i vilket syfte. Därtill fanns en osäkerhet om datas tillförlitlighet, till
exempel hur stora felkällor det fanns på beroende av de inritade figurernas exakta
läge och storlek. Det här projektet har därför med hjälp av en extern konsult1
undersökt de identifierade avverkningarna i fält.
För fältkontroller av föryngringsavverkningar i nyckelbiotoper/objekt med
naturvärde lottades 24 kartrutor ut. Rutorna var jämnt fördelade över Sverige. och
innehöll ett antal sannolika föryngringsavverkningar som tagits fram genom en
kombination av nyckelbiotoper/objekt med naturvärde och fjärranalysskiktet
”Faktiskt avverkat”. Faktiskt avverkat bygger på en så kallad förändringsanalys
där jämförelser mellan satellitbilder från två olika tillfällen indikerar
föryngringsavverkningar. För fältkontroller av övriga avverkningar gjordes en ny
och modifierad förändringsanalys i fem av de utlottade kartrutorna. Vid
förändringsanalysen undersöktes även områden med lägre krontäckning än vad
som brukar definieras som skog.
Vid fältkontrollen noterade inventeraren om den misstänkta avverkningen var ett
falsklarm eller inte. Dessutom noterade han bland annat vilka fysiska skillnader i
påverkad och opåverkad del som förelåg och vilken typ av händelse som skett i
biotopen. Dessutom ritades arean/formen på det påverkade området in i en separat
kart fil om det inte överensstämde med den från GIS-analysen framtagna delen.
Resultatet från inventeringen jämfördes med noteringar i databaserna över
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. Generellt sett visar jämförelsen på
färre noterade händelser i Skogsstyrelsens databaser än vad som hittades i GISanalysen. Resultatet av fältkontroll och GIS-analys bearbetades sedan med
avseende på ett antal frågeställningar. Underlaget från fältkontrollen av GISanalysen för att hitta ”övriga” avverkningar visade sig vara för litet för att dra
några säkra slutsatser om arealer avverkade biotoper men materialet finns kvar för
eventuella senare analyser. Underlaget från föryngringsavverkningar gav
sammanlagt 926 hektar avverkad nyckelbiotop och objekt med naturvärde årligen
mellan åren 2005 -2008 enligt fältkontroll (tabell 8). Av denna areal var
huvuddelen (87 procent) föryngringsavverkning. Motsvarande siffra från GISanalysen var 910 hektar. Medelfelen var 3,0 respektive 3,1 procent. Mest areal
avverkades i biotoptypen objekt med naturvärden. Underlaget var även en bra
grund för att dra slutsatser om metodens utformning och användbarhet. När det
gällde kartfigurernas överensstämmelse i fält visade det sig att i 70 procent av
fallen var det figuren från Faktiskt avverkat-skiktet som inte överensstämde med
verkligheten. Andelen falsklarm sjönk ju större områden som identifierats (2,5
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procent fellarm vid storleksklassen 0, 20 – 0,25 hektar). Ju mindre arealer som
identifierats desto osäkrare blev skattningen (figurer 4 och 5).
En rekommendation från projektet är att årliga GIS-analyser genomförs nationellt
med jämförelse av Faktiskt avverkat-skiktet samt GIS-skikten från objekt med
naturvärden, storskogsbrukets och privata markägares biotopregister. Från
resultatet sorteras sedan de funna områdena bort som är mindre än 0,2 hektar. Det
kan också vara av vikt att distriktspersonal ges möjlighet att i fält besöka objekten
med naturvärden då dessa eventuellt borde klassificeras om till nyckelbiotoper.
Detta som en följd av att störst areal avverkning sker i biotoptypen objekt med
naturvärden. Ett GIS-skikt från hittade misstänkta arealer bör vidarebefordras till
distrikten för hantering enligt gällande rutin. Eftersom resultatet i det här projektet
gjorts på ett material mellan åren 2005 till 2008 så är det intressant att lyfta fram
data över avverkade arealer nyckelbiotop och objekt med naturvärde från en
senare period. Baserat på projektets resultat bör ovanstående analys kunna
användas i den officiella statistiken och kunna ge robusta data vad gäller trenden
av avverkad nyckelbiotop och objekt med naturvärde mellan olika år.
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Bakgrund
Nyckelbiotoperna är områden med stor betydelse för skogens flora och fauna. De
består av mycket känsliga livsmiljöer för hotade arter (Skogsstyrelsen, 2007).
Objekt med naturvärden eller naturvärdesområden kallas de områden som i
framtiden kan utvecklas till nyckelbiotoper. Inventering av nyckelbiotoper har
pågått som en egen verksamhet på Skogsstyrelsen sedan år 1990. Från och med år
2006 registreras nyckelbiotoper inom ramen för ordinarie verksamhet.
Nyckelbiotoperna och objekt med naturvärden ingår normalt som en del i de
värdekärnor2 som måste bevaras enligt den nationella strategin för formellt skydd
av skog. Den nationella strategin för formellt skydd av skog har utarbetats på
uppdrag av regeringen (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen, 2005 och 2009).
Bevarandet av nyckelbiotoperna har också framhållits i de sektorsmål som
Skogsstyrelsen fastställt efter samråd med skogssektorn. För åtgärder i
nyckelbiotoper råder i regel samrådsskyldighet, enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Skogsstyrelsen kan även besluta om förbud mot åtgärder.
Myndigheten förvaltar resultatet av tidigare och nya registreringar av
nyckelbiotoper och naturvärden. En del i förvaltningsarbetet är ajourhållning av
databaserna och en annan del är rådgivning för att förstärka och bevara de
naturvärden som finns i biotoperna eller för att undvika och begränsa skadliga
ingrepp. En tredje del är uppföljning av biotopernas tillstånd. Arbetet följs upp
dels med tjänsteanteckningar i nyckelbiotopernas och objekt med naturvärdens
databaser och dels vid inventeringar och GIS-analyser. Skogsstyrelsens
inventering Uppföljning av biologisk mångfald följer upp tillståndet i själva
biotoperna beträffande till exempel antal signalarter, trädslagsfördelning och
volymen död ved (www.skogsstyrelsen.se). Skogsstyrelsens GIS-analyser är
gjorda för att bedöma eventuell avverkad areal nyckel- och naturvärdesbiotop, (se
Skogsstatistiks årsbok 2006, tabell 5:30).
Skogsstyrelsen har även tillsammans med Naturvårdsverket genomfört analyser
över avverkad nyckel- och naturvärdesbiotop i samband med uppföljning av
Nationell strategi för formellt skydd av skog (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen,
2005 och 2009). Dataunderlaget och resultatet från den gemensamma
uppföljningen 2009 presenteras i Skogsstyrelsens rapport nr 7, 2009. I rapporten
beskrivs de begränsningar som finns i dataunderlagen samt hur man hanterat det.
Rapporten informerade om att det fanns en risk att analyser baserade på använda
data kan innehålla systematiska fel som kunde leda till under- eller
överskattningar. De dataunderlag som användes i GIS-analyserna var dels en så
kallad skillnadsanalys3, benämnd ”Faktiskt avverkat” som baseras på skillnader i
ljus nivåer mellan två olika satellitbilder och dels geografiska databaser över
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. GIS-analyserna var
totalundersökningar men de täckte ändå inte hela populationen eftersom arbetet
med Faktiskt avverkat inte har genomförts över hela skogsmarksarealen varje år.
En avverkning som gjorts ett år kan istället komma med på granskningen nästa år.
Det var därmed svårt att uttala sig om trender över tid. En annan osäkerhet var
2

Värdefulla naturområden som angetts för bevarande inom ramen för miljökvalitetsmålet Levande
skogar, delmål 1.
3
Se ”Satellitbildsbaserade skattningar av skogliga arealer” Skogsstyrelsens rapport 11:2002
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kvalitén på avgränsningen av biotoperna samt att merparten av objekten endast
var på småskogsbrukets innehav. Ett tredje frågetecken var att det var osäkert vad
det var för avverkning eller åtgärd som Faktiskt avverkat visade. Det kunde vara
små avverkningar som låg i kanten men som felaktigt tolkats ligga innanför
biotopen. Det kunde även vara stormfällningar eller insektsangrepp eller
gallringar för naturvårdande skötsel. Även inställningarna av parametrar i
skillnadsanalysen kunde vara för grov. Sammantaget innebar dessa osäkerheter ett
behov av uppföljning av analysen i fält. För att utveckla en löpande uppföljning
behövde analysen kvalitetssäkras och analysmetoderna förfinas.

1. Syfte och prioritering
Det här kapitlet beskriver projektets syfte och vilka prioriteringar som gjorts för
detta ändamål. Syftet var att:
1.

Få tillförlitligare uppgifter om förekomsten av avverkningar i
nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt inom stor- och
privatskogsbruket.

2.

Lägga en kunskapsgrund till stöd för hantering av konflikter mellan
naturvård och skogsproduktion.

3.

Skapa en sammanställning som kan användas som underlag för
åtgärder.

I en prioritering av resurserna till det här projektet har fokus lagts på punkten ett
därför att tillförlitliga uppgifter är en förutsättning för de övriga två punkterna.
Det innefattar i första hand att kvalitetssäkra för felaktigt inritade biotoper men
även att undersöka frekvensen av olika typer av ingrepp, åtgärder och andra
händelser och dels. Underlaget kan ge möjlighet att utveckla en löpande
uppföljning. Mer specifikt har projektet fokuserat på att få fram ett kvalitetssäkrat
mått som belyser någon aspekt av påverkan i nyckelbiotoper och objekt med
naturvården.
Uppföljning av avverkning i nyckelbiotoper och objekt med naturvärden kan delas
in i:
A -Föryngringsavverkningar

Detta avser avverkningar som sker i samband med anmälnings/ansökningspliktiga föryngringsavverkningar (enligt § 14 och § 16 i SVL
(Skogsvårdslagen).
B -Övriga avverkningar

Övriga avverkningar är gallringar eller utglesningar som inte är tillräckligt
kraftiga för att omfattas av anmälnings- eller ansökningsplikten enligt SVL.
Alternativt är avverkningen mindre än 0,5 ha och omfattas därför inte av
anmälnings eller ansökningsplikten.
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De övriga avverkningarna kan förmodligen både missgynna naturvärdena eller
vara utformade för att gynna vissa naturvärden. Däremot är
föryngringsavverkningar som omfattar en nyckelbiotop aldrig gynnsamma för
naturvärdena i nyckelbiotopen. Denna uppdelning i föryngrings- respektive övriga
avverkningar är ur uppföljningssynpunkt ändamålsenlig. Uppdelningen är
användbar eftersom det inom Skogsstyrelsen finns systematiska rutiner för att
registrera och följa upp avverkningar i form av föryngringsavverkning medan det
för övriga avverkningar inte finns sådana rutiner. För övriga avverkningar eller
andra åtgärder i nyckelbiotoper råder dock som tidigare nämnts
samrådsskyldighet, enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Händelser i NB och ONV

Avverkning

Övriga händelser
t.ex. stormfällning

A. Föryngringsavverkning

B. Övrig avverkning

Gallring /
utglesning
Utveckling av
kvalitetssäkrat
mått

Figur 1.

Luckhuggning
<0,5 ha

Undersökning av övriga avverkningar

Schematisk uppdelning av händelser i nyckelbiotoper och objekt med naturvärden.
Figuren beskriver även syftet eller målsättningen med delar av denna studie.
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2. Material och metoder
3.1 GIS-analyser – redovisning av datakällor och programvaror
Tabell 1 nedan redovisar de datakällor och programvaror som har använts i
projektets två GIS-analyser, se kapitel 3.2 och 3.3. I kapitel 3.2 ”Framtagande av
urval för fältkontroller”, stycke A Föryngringsavverkningar beskrivs hur urvalet
gjordes för att hitta eventuella föryngringsavverkningar i nyckelbiotoper och
objekt med naturvärden. Tabell 2 redovisar de datakällor och programvaror som
använts för det ingående GIS-skiktet Faktiskt avverkat och som nyttjades för att
hitta föryngringsavverkningar. I stycke B Övriga avverkningar beskrivs metoden
för att ta fram ett urval för kontroll av eventuella övriga åtgärder i nyckelbiotoper
och objekt med naturvärden.
Tabell 1 Redovisning av GIS-analysernas datakällor och programvaror. Alla datakällor
förutom Faktiskt avverkat användes både för analysen av föryngringsavverkningar och för
övriga avverkningar. Faktiskt avverkat användes inte i GIS-analysen av övriga avverkningar.
Datakälla/programvara

Beskrivning

Nyckelbiotopsdatabas

Digitalt kartskikt över nyckelbiotoper med polygoner från
framförallt privatägd mark.

Databas över objekt med
naturvärden

”

Databas över
storskogsbrukets biotoper

Databas över biotoper som skickats in till Skogsstyrelsen från
storskogsbruket.

Faktiskt avverkat

Databas över avverkade områden funna vid förändringsanalys
mellan åren 2005 till 2008. Områdenas minsta areal är 0,5 hektar.

ESRI ArcGIS 9.2

Geografiskt informationssystem

” objekt med naturvärden

”

”

Tabell 2 Redovisning av datakällor och programvaror som har använts för att ta fram
Faktiskt avverkat.
Programvara

Beskrivning

Multispektrala
satellitbilder4

Mosaiker och scener av Landsat eller Spotbilder

Digital skogsmask

Definition av skogsmark framtagen från lantmäteriets
fastighetskarta

Molnmask

Digitaliserad mask för att markera områden med moln

ENFORMA

Dataprogram för förändringsanalys5

Mosaik

Dataprogram som skapar mosaiker av satellitbilder

Totalt användes 124 000 biotoper samt 163 000 avverkningsytor på en
sammanlagd areal av 485 000 respektive 524 000 hektar, se tabell 3 nedan. Endast
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden registrerade till och med våren 2005
togs med, detta för att undvika att ingen biotop ritades in eller stod i begrepp att
ritas in efter att skiktet Faktiskt avverkat skapats.

4
5

Satellitbildernas upplösning varierar från 10 till 25 meter.
Se ”Satellitbildsbaserade skattningar av skogliga arealer” Skogsstyrelsens rapport 11:2002
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Tabell 3 Antal och areal nyckelbiotoper, objekt med naturvärden samt avverkade områden
som användes vid framtagande av urvalsram, värden är avrundade till jämna tusental.
Förekomsten avser hela landet.
Nyckelbiotoper i SKS
register

Nyckelbiotoper i
storskogsbrukets register

Antal

Areal (ha)

Antal

Areal (ha)

Antal

Areal
(ha)

Antal

Areal
(ha)

60 000

197 000

21 000

125 000

43 000

135 000

163 000

524 000

3.2

Objekt med
naturvärden

Faktiskt avverkat

Framtagande av urval för fältkontroller

A. Föryngringsavverkningar

För att ta fram en urvalsram6 gjordes en analys i GIS för att få fram förekomsten
av förmodade avverkningshändelser i de specificerade biotoperna över hela landet
För att få fram händelserna användes ArcGIS-verktyget ”Intersect”. Kommandot
gör ett överlägg mellan Faktiskt avverkat och respektive biotopskikt. Den area
som överlappade mellan skikten Faktiskt avverkat och biotopskikten sparades och
benämndes ”överlappsområden” (se figur 2 och tabell 4 nedan).

6

Förteckning över alla enheter i gruppen som det ska göras ett slumpmässigt urval från.
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”Överlapps
områden”
(Lila)

Identitet på
överlappsområdet
Faktiskt
avverkat
(Grönt)
Område med
höga
naturvärden
(Orange)

Nyckelbiotop
(Mörk röd)

Figur 2. Figur över GIS-figurerna i handdatorn med exempel på överlappsområden.
Tabell 4. Antal överlappsområden för nyckelbiotoper och objekt med naturvärden i hela
landet. Underlaget användes vid framtagande av urvalsram, värden är avrundade till jämna
hundratal.
Antal överlapp för
alla biotoper
6 100

Antal överlapp för
privata
nyckelbiotoper

Antal överlapp för
storskogsbrukets
nyckelbiotoper

2 800

1 200

Antal överlapp för
objekt med
naturvärden
2 100

De överlappsområden som hörde till en och samma biotop slogs därefter samman
till en så kallad multipolygon. Detta gjordes eftersom det var vanligt att ett
överlägg med en yta från Faktiskt avverkat ofta flera gånger gick in i en
biotopfigur på grund av att biotopen flera gånger naggats i kanten när
kartfigurerna låg kant i kant.
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För att hitta lämplig urvalsram för att lotta fram områden för fältkontroll
beräknades antal överlappsområden efter kartbladsindelningens rutnät7. Storrutor
bedömdes vara ett alltför grovt mått (se bilaga 1-3) varför det istället beräknades
antal överlappsområden per toporutor (se bilagor 3-4). Det mindre rutnätet gav en
tillräcklig mängd överlappsområden per ruta och en större spridning av
kontrollobjekten i landet. Av de 600 toporutorna slumpades en startruta ut och
därefter stegades 25 rutor framåt tills 24 rutor delats ut, se bilaga 4. Från de 24
utlottade toporutorna klipptes resultatet från GIS-analysens överlappsområden ut
så att bara överlappsområden inom de utlottade toporutorna togs med.
Sammanlagt lottades 280 biotoper med totalt 520 överlappsområden ut.
B – Övriga avverkningar

Vid undersökningen av övriga avverkningar antogs att många naturvårdsåtgärder,
gallringar med mera genomfördes i biotoper som låg i gränszonen mellan skogsoch jordbruksmark. Denna övergångszon som inte alltid är skarpt avgränsad utan
mer diffus ligger troligen utanför den så kallade skogsmasken8. Det utgicks därför
från att de så kallade ”övriga avverkningarna” låg utanför skogsmasken, vilket
skulle innebära att GIS-skiktet Faktiskt avverkat som användes i föregående
beskrivning (A Föryngringsavverkningar) inte kunde användas. Detta eftersom
Faktiskt avverkat är framtaget utanför skogsmasken. Därför gjordes först en helt
separat analys av de av Skogsstyrelsen registrerade nyckelbiotoperna. För att
undersöka hur stor andel som låg utanför skogsmasken gjordes därför en analys i
ett mindre testområde (den större GIS-analysen gjordes dock senare i de toporutor
som utlottats i landet).
Figur 3 nedan visar testområdet som låg i Västergötland. Området antogs
representera södra Sverige ganska väl, med varierade skogar och med förväntat
större andel biotoper i övergångsmarkerna än i norra Sverige. I testområdet fanns
totalt cirka 2 680 nyckelbiotoper på en sammanlagd areal av 6 130 hektar. Endast
2 % av biotoperna i testområdet låg helt utanför skogsmask dock låg 66 procent
delvis utanför skogsmasken. Totalt låg 15 procent av nyckelbiotopsarealen i
testområdet utanför skogsmasken. Denna siffra överensstämde väl med
inventerarnas skattning av icke produktiv skogsmark i nyckelbiotoperna databasen
över nyckelbiotoperna; 17 procent för Västra Götalands län och 16 procent för
hela landet. (Det innebar ungefär 26 000 hektar icke produktiv nyckelbiotopsareal
i Sverige).
För att få med avverkningar utanför skogsmasken användes inte GIS-skiktet
Faktiskt avverkat i undersökningen av övriga avverkningar (jämför stycke A
Föryngringsavverkningar ovan). Detta eftersom Faktiskt avverkat baseras på en
förändringsanalys där en del av algoritmen jämför hur mycket enstaka bildpixlar
skiljer sig åt under skogsmask. Vid undersökningen av övriga avverkningar
gjordes istället en ny förändringsanalys i 5 av de 24 utlottade toporutorna. (För
kalibrering av satellitscenerna användes dock skogsmasken). För att få en så bra
geografisk spridning som möjligt stegades 5 toporutor framåt från den första
utlottade rutan.

7
8

Storrutor, (50 x 50 km, ex. Vägkartan) och toporutor (25 x 25 km, ex. Terrängkartan).
Innebär kartområden med över 25-30 % krontäckning som definierats som skog.
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I den nya förändringsanalysen användes även ett lägre så kallat ”trösklingsvärde9”
än vad som används i Faktiskt avverkat. Trösklingsvärdet bestämmer graden av
utglesade områden och med ett lägre värde förväntades även gallringar komma
med. I den nya analysen sparades dessutom förändringar som var så små som 0,04
hektar, till skillnad från vid framtagande av Faktiskt avverkat där minsta
förändrad areal som räknas med är 0,5 hektar I övrigt användes samma
programvaror och datakällor som angavs i kapitel 3.1 ovan.

Figur 3. Område som användes för att söka fram andel nyckelbiotoper under den digitala
skogsmasken , baserad på lantmäteriets fastighetskarta.

3.3 Fältarbete – tillvägagångssätt och bedömningar
För alla överlappsområden skapades fältkartor i pappersform med
överlappsområdena, inklusive beteckning samt närliggande vägar för att på bästa
sätt ta sig till undersökningsområdet. För varje toporuta skapades även en
översiktskarta för att kunna planera i vilken ordning områdena skulle besökas.
Varje överlappsområde namngavs med toporutans beteckning samt ett
löpnummer. För varje toporuta skapades även ett ArcPad-projekt med
bakgrundsdata i form av ortofoto, fastighetskartan, höjdkurvor, Faktiskt avverkat
samt biotopskikten. Data kopierades till en handdator som var kopplad till GPS
för utvärdering i fält (se bilaga 6). I de fall överlappsområdena inte stämde gjordes
den korrekta avgränsningen i en separat kartfil.
För att bedöma vad det var för avverkning eller händelse som GIS-analysen
påvisat och för att samla mer kunskap noterade inventeraren10 olika parametrar för
tillståndet på platsen. Notering gjordes om hela biotopområdet bedömdes vara
falsklarm eller inte. Om det inte var falsklarm gjordes noteringar för varje
överlappsområde som gick in i biotopen. Informationen gällde exempelvis om
påverkad eller opåverkad del skiljde sig åt med avseende på trädslag, marklutning
och bonitet och vilken typ av händelse som skett, exempelvis, slutavverkning,
9

För information om s.k. ”trösklingsvärde” se Skogsstyrelsens rapport 11, 2002.
Leif Andersson, Pro Natura.

10

10

gallring, naturvårdande skötsel med mera (se fältblankett, bilaga k). I de fall arean
och formen hos överlappsområdena inte stämde gjordes den korrekta
avgränsningen i en separat kartfil. Endast i undantagsfall redovisades verkliga
överlappsområden som inte var knutna till överlappsområden från GIS-analysen.
Eftersök av fler verkliga överlappsområden utmed kantzonen av avverkningar mot
biotoperna gjordes inte. Endast de överlappsområden som fanns i GIS-materialet
kontrollerades. Av de 280 utlottade biotoperna föll ett mindre antal bort av olika
anledningar såsom problem med karta eller svårighet att ta sig till biotopen.
Vid fältarbetet inom undersökningen av övriga avverkningar användes samma
tillvägagångssätt som vid undersökningen av föryngringsavverkade
överlappsområden. Samma fältprotokoll (bilaga 7) användes och den korrekta
avgränsningen i de fall överlappsområden inte stämde gjordes även de i en separat
kartfil.

3.4 Samkörning av urvalet med registreringar av händelser i
Skogsstyrelsens biotopdatabaser
Ytterligare en kontroll av möjliga avverkningshändelser gjordes genom att
jämföra överlappsområden inom toporutorna som tagits fram genom GISanalysen med händelseregistreringar i Skogsstyrelsens register över
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. Först kontrollerades biotopens
”status” som är en kod som anger om biotopen ska klassificeras som exempelvis
nyckelbiotop, objekt med naturvärde eller om den är spolierad eller avförd.
Spolierade eller avförda biotoper ska finnas kvar i registren som historiska
polygoner/poster. Efter att statuskoden kontrollerats undersöktes vilka händelser
som registrerats, grupperat enligt tabell 5. Dessutom gjordes en genomgång av
vilka åtgärder som genomförts i samband med händelsen, till exempel samråd, se
tabell 6 nedan. Kontrollen gjordes i samband med utlottningen för att få en bild av
hur relevanta de utlottade områdena var. Någon jämförelse med fältkontrollens
resultat gjordes inte.
Tabell 5. Gruppering av olika typer av händelser rapporterade vid registreringar i
nyckelbiotops- och objekt med naturvärdens händelseregister. Grupperingen användes vid
undersökning av GIS-analysens påverkade biotoper i toporutor.
Avverkning

Stormskador

Gallring

Naturvårdande
skötsel

Fjärranalys

Annat

Avverkning med
fröträd

Upparbetning
av vindfälle,
stormskador

Skärm

Naturvårdande
skötsel

Fjärranalys
möjligen
påverkad

Ingen åtgärd

Plockhuggning

-

Fjärranalys
klart
påverkad

Vägbyggnad

Avverkning utan
fröträd

-

Avverkning i
anslutning

-

Blädning

-

-

Dikning

Avverkningsanmälan
i objektet

-

Gallring

-

-

Bränning

Avverkningsanmälan
av anslutande
bestånd

-

Röjning

-

-

Körskador

-

-

Vedhuggning

-

-

Övrigt

-

-

-

-

-

Frivilligt
ansvar
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Tabell 6. Gruppering av olika typer av åtgärder i samband med händelser rapporterade vid
registreringar i nyckelbiotops- och objekt med naturvärdens händelseregister. Grupperingen
användes vid undersökning av GIS-analysens påverkade biotoper i toporutor.
Samråd

Rådgivning

Skydd

Annat

-

-

Naturreservat

Information till länsstyrelsen

-

-

Biotopskydd

Exkursion

-

-

Naturvårdsavtal

Nokås-bidrag

-

-

-

Övrigt eller tom post

3.5 Sammanställning och bearbetning av data från GIS-analys
Ett viktigt fokus i projektet identifierades i stycke 2 ovan. Syftet var att få fram
tillförlitligare uppgifter om förekomsten av avverkningar i nyckelbiotoper och
naturvärdesobjekt inom stor- och privatskogsbruket. För att få fram tillförlitliga
uppgifter var åtagandet att kvalitetssäkra för felaktigt inritade biotoper men även
att undersöka frekvensen av olika typer av ingrepp, åtgärder och andra händelser.
Kapitel 3.5.1 till 3.5.4 nedan beskriver hur detta gjordes.
A föryngringsavverkningar
3.5.1 Metod för skattning av avverkade arealer i landet totalt

För att få fram en skattning av avverkad areal nyckelbiotop eller avverkad areal
objekt med naturvärde på årsbasis beräknades först skattad areal
överlappsområden från GIS-analysen. Detta gjordes genom att ett medelvärde på
överlappsområdenas storlek multiplicerades med totala antalet överlappsområden
i landet. På samma sätt beräknades motsvarande areal baserat på fältkontrollen, se
bilaga 9 rubrik ”1 Metod för skattning av avverkade arealer i landet totalt”.
Eftersom analysen gjordes för åren 2005 till 2008 dividerades båda skattningarna
med 3. För båda skattningarna, det vill säga beräknad avverkad areal nyckelbiotop
eller objekt med naturvärde från GIS-analys och från fältkontroll beräknades
procentuella medelfel. Skattningen från fältkontrollen beräknades också med
avseende på syftet med avverkningen, det vill säga om syftet var slutavverkning,
exploatering, gallring, stormfälle samt slutligen areal med naturvårdande åtgärd,
se bilaga 9 rubrik 2 Metod för skattning av avverkade arealer i landet fördelat på
avverkningssyfte.”
3.5.2 Metod för utvärdering av GIS-analysens kartfigurers
överensstämmelse i fält

Först gjordes en jämförelse av GIS-analysens identifierade överlappsområden
med fältkontrollen av figurerna. I en matris noterades och beräknades andelen av
fyra olika utfall med kombinationer av Faktiskt avverkat-figuren och biotopfiguren, se bilaga 9 rubrik ”3. Metod för utvärdering av GIS-analysens
kartfigurers överensstämmelse i fält”. Det kunde vara att endera kartfiguren var
fel, båda eller att ingen av figurerna var fel. Därefter beräknades den reella
arealandelen av överlappsområdena för respektive utfall, se bilaga 9 rubrik 3.
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3.5.3 Metod för jämförelse mellan andel falsklarm och storlek på
överlappsområden

För att kunna sortera bort osäkra träffar i GIS-analysen gjordes en beräkning för
att undersöka andelen falsklarm från GIS-analysen relaterat till storlek på
överlappsområdena, se bilaga 9 rubrik ”4. Metod för jämförelse mellan andelen
falsklarm och storlek på överlappsområdena.” Först summerades antal
överlappsområden fördelat på tio olika storleksklasser enligt nedanstående tabell :
Tabell 7. Indelning i storleksintervall vid jämförelse mellan storlekar och andel falsklarm.
Storleksklass
1
0-0,05

2

3

4

5

6

7

8

0,05-0,1

0,1-0,15

0,15-0,2

0,2-0,25

0,25-0,5

0,5-0,75

0,75-1,0

9
1,0-1,5

10
>1,5

Därefter beräknades GIS-analysens felaktiga areal samt arealen enligt GIS-analys
och fältkontroll som inte var ett totalt falsklarm. Slutligen beräknades andelen
falsklarm.

3.5.4 Metod för beräkning av avvikande areal mellan GIS-analys och
fältkontroll inom storleksklasser

För varje storleksklass (se stycke 3.6.4 ovan) beräknades medelvärdet och
standardavvikelsen11 på differensen mellan GIS-analysens överlappande areal och
eventuell inritad areal från fältkontrollen. I varje storleksklass beräknades även ett
medelvärde för arealen av GIS-analysens överlappsområden, för
beräkningsmetodik se bilaga 9 rubrik” 5. Metod för beräkning av avvikande areal
mellan GIS-analys och fältkontroll inom storleksklasser”.
Förhållandet mellan medelvärdet på korrigerad areal och överlappsområdens areal
i varje storleksklass beräknades och sedan illustrerades spridningen i
storleksklasserna i form av felstaplar.
B – Övriga avverkningar

Ingen resultatberäkning gjordes av fältbesöken för övriga avverkningar (se stycke
3.2 Framtagande av urval för fältkontroll B Övriga avverkningar). Detta berodde
bland annat på att det inte fanns tillräckligt stort underlag att bearbeta efter
fältbesöken. Av de utlottade toporutorna föll en delmängd av besöksområdena
bort vid fältarbetet. Dels noterades bortfall för ett helt kartblad i södra Sverige och
dels lottades några överlappsområden bort ur ett kartblad efter första fältdagen.
Det visade sig också vara svårt att hinna med den stora mängd fältbesök som
inventeraren skulle göra och bedömningen från de fältbesök som gjordes var att
de misstänkta ingreppen till största delen var falsklarm. Av den anledningen
prioriterades istället arbetet med fältbesök av misstänkta föryngringsavverkningar.
Sammantaget besöktes därför endast drygt hälften (nära 70 av 120) av de utlottade
överlappsområdena vid undersökningen av övriga avverkningar.

11

Standardavvikelsen är ett statistiskt mått för spridningen i data.
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3. Resultat
Resultaten i avsnitt 4.1 till 4.x nedan avser undersökning GIS-analys med Faktiskt
avverkat för att söka fram avverkad areal föryngringsavverkning (se kap 3.2 A
Föryngringsavverkningar). I undersökningen ingick även kontroll av avverkningstyp
samt kontroll av tidigare inritade polygoners läge (nyckelbiotoper/objekt med
naturvärden och Faktiskt avverkat-polygoner).

4.1 Skattad föryngringsavverkad areal i landet totalt
Resultatet från GIS-analysen skattas enligt metodbeskrivningen i stycke 3.5.1
ovan till sammanlagt 910 hektar per år, se tabell 8 nedan. Skattningen från
resultatet efter fältkontroll överensstämmer bra med analysen (fältkontrollen visar
endast 16 hektar mer för hela landet). Procentuella medelfel för skattning efter
GIS-analys respektive efter fältkontroll är 3,0 respektive 3,1 procent.
Störst areal värdefull biotop avverkas i gruppen objekt med naturvärden, där även
skillnaden mellan fältkontroll och GIS-analys är mest märkbar.
Tabell 8 Skattad areal avverkad värdefulla biotoper mellan åren 2005 till 2008 baserad på
resultat från GIS-analys, före och efter fältkontroll. Skattningen avser hela landet.

Avverkad areal (ha/år)
∑ Alla
biotoper

Nyckelbiotoper i
Skogsstyrelsens
register

Storskogsbrukets
nyckelbiotoper

Objekt med
naturvärden

GIS-analys

327

165

459

910

Fältkontroll

322

143

505

926

4.2 Kontroll av skattad föryngringsavverkad areal i landet med
avseende på avverkningssyfte
Fältkontrollen av GIS-analysen med Faktiskt avverkat och de olika biotoptyperna
visade att nästan 90 procent av funna överlappsområden bestod av
föryngringsavverkningar (tabell 9). Gallring och naturvårdande åtgärd liknar
minst en föryngringsavverkning i fjärrbilderna och hade här låga andelar, 2,4
respektive 1,2 procent.
Tabell 9 Redovisning av skattad areal avverkad värdefulla biotoper mellan åren 2005 till 2008
med avseende på avverkningssyfte. Skattningen avser hela landet.

Åtgärd
Areal/år (ha)
Föryngringsavverkning
Exploatering
Gallring
Stormfällt
…………..varav upparbetat
Naturvårdande åtgärd

14

Andel (%)
802
18
22
70
61
11

86,9
2,0
2,4
7,5
6,6
1,2

4.3 Överensstämmelse av GIS-analysens kartfigurer i fält
Vid fältkontrollen av hittade föryngringsavverkningar från GIS-analysen
noterades att i 70 procent av fallen var Faktiskt avverkat-figuren felaktigt inritad,
se tabell 10 nedan. Endast 8 procent av funna överlappsområden hade felaktig
biotopfigur. I 27 procent av fallen var båda figurerna rätt inritade.
Tabell 10. Kartfigurers korrekthet i samband med funna överlappsområden vid GIS-analys
med Faktiskt avverkat.
% av antal överlappsområden
Biotopfigur rätt

Biotopfigur fel

∑

Faktiskt avverkat rätt

27

3

30

Faktiskt avverkat fel

64

6

70

92

8

∑

Av de fältkontrollerade föryngringsavverkningarna vars areal korrigerats var i 90
procent av fallen Faktiskt avverkat-figuren fel. I endast 10 procent av fallen var
biotopfiguren felaktig (tabell 11 nedan).
Tabell 11 Analysens kartfigurers korrekthet i samband med funna överlappsområden vid
GIS-analys med Faktiskt avverkat där överlappsområdena korrigerats.
% av korrigerad areal
Biotopfigur rätt

Biotopfigur fel

∑

Faktiskt avverkat rätt

0

5

5

Faktiskt avverkat fel

90

5

95

90

10

∑

4.4 Förhållande mellan andel falsklarm och storlek på
överlappsområdena
Jämförelsen mellan storleken på funna överlappsområden och andelen falsklarm
vid GIS-analysen med Faktiskt avverkat och värdefulla biotoper visar att andelen
falsklarm sjunker med stigande storlek på överlappsområdena (se figur 4 nedan).
Vid storleksintervallet 0,20 till 0,25 hektar upptäcktes drygt 119 hektar
föryngringsavverkade värdefulla biotoper. Andelen falsklarm var vid det tillfället
2,5 procent. Från och med storleksklassen 0, 75 – 1,0 hektar var andelen falsklarm
0 procent.
Vid en jämförelse av hur stor andel medelvärdet för den felaktiga arealen
((𝑅𝑓𝑒𝑙 ), (se bilaga 9 rubrik 5) utgör av medelvärdet för funnen avverkad areal i
varje storleksklass syns en större skillnad ju lägre storleksklasserna är. I
storleksklassen 0,10 - 0,15 hektar är andelen felaktigt observerad areal drygt 90
procent (figur 5 nedan). Från och med klassen 0,50 hektar och efterföljande
klasser börjar felets storlek att minska. Från klass 0,00 – 0,05 till och med klass
0,15 - 0,20 är felet positivt och det hittas mer areal vid GIS-analysen än vid
fältkontrollen. Efter 0,5 hektar hittas en större areal vid fältkontrollen, (figur 5).
Felstaplar för det relativa felet visar en stor spridning för de lägre
storleksklasserna. Det finns en större andel avvikande värden från medelvärdet i
ju mindre avverkningsarealer som hittas. I de klasserna är värdena mer osäkra.
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ha

%
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20,0

Areal detekterad via GISanalys
Andel falsklarm (%)

10,0
0,0

Figur 4. Förhållandet mellan andelen falsklarm och storleken på funna områden.
Överlappsområden avser funna områden från GIS-analysen med Faktiskt avverkat och värdefulla
biotoper, (storskogsbrukets biotoper, Skogsstyrelseregistrerade nyckelbiotoper, och objekt med
naturvärden).

%
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
Figur 5. Relativt fel mellan feldetekterad areal och fältkontrollerad areal fördelat på storleksklasser.
Felstaplar visar avvikelse från medelvärdet i varje storleksklass.

4. 5 Registreringar i Skogsstyrelsens biotopsdatabaser för
områden funna vid GIS- analyserna
Totalt utlottades ungefär 4 000 biotoper från Skogsstyrelsens register och det var
sammanlagt cirka 320 av dessa biotoper som berördes av ett överlappsområde vid
GIS-analyserna. Det fanns 110 noteringar i nyckelbiotopsdatabasernas
händelseregister för de överlappade områdena. Flertalet av anteckningarna
berörde samma biotop. Runt 30 samråd hade genomförts för de berörda
biotoperna, se tabell 12 nedan.
16

Tabell 12. Förekomst av olika händelser rapporterade vid registreringar i Skogsstyrelsens
nyckelbiotops och objekt med naturvärdesregister. Biotoperna är funna vid GIS-analys med
Faktiskt avverkat. För grupperingen av olika händelser se tabell 5 ovan.
Nyckelbiotop

Objekt med
naturvärden

Spolierad

38

4

13

Stormskador

-

-

-

Gallring

4

-

-

Naturvårdande
skötsel

2

1

-

Fjärranalys

4

-

-

Annat

42

-

2

Samråd

18

2

9

Rådgivning

17

2

3

Skydd

16

-

-

Annat

39

1

3

Händelse
Avverkning

Åtgärd
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5. Diskussion
För att genomföra båda analyserna/fältkontroll hade mer resurs behövts än vad
som rymdes inom projektet. Både när det gäller projektdeltagarnas aktiviteter och
fältinventerings resurser. Av den anledningen hanns inte bearbetningen av så
kallade Övriga avverkningar med (se kap 3.2 B Övriga avverkningar) . Resultatet
tydde i viss mån på att en mindre areal som inte upptäcktes med hjälp av överlägg
från GIS-skiktet Faktiskt avverkat verkligen kunde hittas med den nya
förändringsanalysen. Resultatet finns kvar för fortsatt analys om tillfälle ges. Det
finns även ett stort underlag från fältbesöken som beskriver och möjliggör en
jämförelse av karaktären hos avverkade områden och områden som inte
avverkats, till exempel med avseende på marklutning, bärighet etc.
Det finns en osäkerhet i det urval som gjordes ur nyckelbiotopsdatabasen och
databasen över objekt med naturvärden (se kapitel 3.1 tabell 3 angående
urvalsram). Ur nyckelbiotopsskiktet sorterades biotoper med status ”avförd” bort.
Enligt Handbok för inventering av nyckelbiotoper 2005 var denna post och
polygon ogiltig, på grund av ändrade uppgifter eller ändrad avgränsning. Även
biotoper med status ”spolierad” och med påverkad arealandel angiven till 100
procent sorterades bort. Dessa biotoper togs bort ur analysen eftersom de inte
längre visades på Skogsstyrelsens webbkartsystem ”Skogens pärlor ” och enligt
praxis inte längre betraktades som nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden.
En eventuell senare åtgärd i dessa biotoper skulle därmed inte längre räknas som
en åtgärd i en nyckelbiotop eller i ett objekt med naturvärde. Övriga biotoper med
status ”spolierad” användes om påverkad arealandel var angiven till mindre än
100 %. Arealandelen var enligt instruktion kopplad till den händelse som
förekommit, inte till hur stor andel av biotopen som fanns kvar. En spolierad
biotop skulle enligt instruktionen inte längre vara en nyckelbiotop eller ett objekt
med naturvärde oavsett storlek på påverkad areal men denna instruktion hade
dock missförståtts i många fall och därför togs biotoper med påverkan mindre än
100 procent med i analysen. Detta gjordes eftersom de fortfarande visades på
Skogens pärlor och enligt praxis fortfarande betraktades som nyckelbiotoper.
Tyvärr hade biotopen ibland ritats om efter att den fått status ”Spolierad” med
påverkan mindre än 100 procent vilket kunnat medföra att biotopen inte kunde
upptäckas i analysen. Sammantaget innebar bortsortering av vissa biotoper en risk
att frekvensen avverkade värdefulla biotoper kunde bli underskattad. Fokus fick
istället läggas på att kontrollera de avverkade områden som hittades i föreliggande
analys inte på att hitta varenda avverkad nyckelbiotop. Baserat på tidigare
undersökningar antogs det finnas avverkningsområden trots att ingen anteckning
fanns i registren.
Den osäkerhet som fanns om biotoperna var korrekt avgränsade i fält kan även de
skrivas av som en mindre viktig parameter. Detta eftersom fältkontrollen visade
att i endast 8 procent av alla undersökta överlappsområden var biotopfiguren fel
inritad (tabell 10). När det gäller kartfigurer från Faktiskt avverkat fanns en större
osäkerhet. I 70 procent av fallen var figuren från Faktiskt avverkat fel inritad och i
de fall då överlappsområdet fått korrigerats så var Faktiskt avverkat-figuren fel till
95 procent. Att figurerna från Faktiskt avverkat var mer osäkra än biotopfigurerna
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är rätt så naturligt eftersom biotopfigurerna alltid granskats i fält innan inritning.
Faktiskt avverkat figurerna är därtill förhållandevis ”trubbiga” eftersom de bygger
på 20 gånger 20 meters bildpixlar. Detta fel verkar efter fältkontroll ha betydelse
för resultatet vid mindre överlappsområden. När GIS-analysens funna
överlappsområden var mindre än storleksklassen en kvarts till en halv hektar
började andelen falsklarm öka. I de lägre storleksklasserna var resultatet osäkrare
och en större andel av arealen behövde korrigeras. Förhållandet syns tydligt i
figurerna 4 och 5 i resultatdelen. Resultatet från GIS-analyserna visar ändå att det
går att hitta föryngringsavverkningar och i viss mån även övriga avverkningar
med fjärranalys. GIS-analysens 910 hektar avverkad värdefull biotop åren 2005
till 2008, jämfört med fältkontrollens 926 hektar bör kunna ses som ett rimligt
mått på nationell nivå eftersom det rör sig omkring ett tiotal hektars skillnad.
Medelfelet är inte särskilt högt vilket ger en indikation på att siffrorna är rimliga.
Vad gäller GIS-analysen med Faktiskt avverkat fanns det vid tidigare analyser
(Skogsstyrelsen, 2009) en osäkerhet om det fanns systematiska fel som ledde till
över eller underskattningar. Den osäkerhet som fanns kring det faktum att Faktiskt
avverkat inte årligen konsekvent genomförts överallt i landet känns i och med
fältkontrollen inte längre som ett hinder för fortsatta analyser. Under
undersökningens analyserade år genomfördes Faktiskt avverkat i de flesta av
Skogsstyrelsens distrikt. Vid tidigare analyser(Skogsstyrelsen, 2009) ingick även
åren 2002 till 2004 vilket gör bedömningar om en eventuell trend tveksam.
Resultatet i den här undersökningen innehåller heller inte någon trend utan
resultatet från alla åren delas upp på tre år. Vid framtida analyser bör (förutsatt att
det inte gjorts stora förändringar i databaserna) en eventuell trend kunna ses.
Objekt med naturvärden är den biotopgrupp där störst årlig avverkning
förekommer, dels i förhållande till de båda nyckelbiotopsgrupperna och dels
relaterat till hur mycket registrerad biotop det finns. Eftersom objekt med
naturvärden bedömts vara framtida nyckelbiotoper är en kontroll av dessa,
speciellt biotoper av äldre datum av stor vikt. Detta bekräftas av fältkontrollen
som visar att nästan 90 procent av avverkade områden faktiskt avser
slutavverkningar. Dessa objekt kommer därmed inte att bli några nyckelbiotoper.
Eftersom varje distrikt administrerar Faktiskt avverkat-figurer bör en eventuell
avverkning i en värdefull biotop vara rapporterad i biotopsdatabasernas
händelseregister. Då det normalt råder samrådsplikt borde ett sådant ingrepp ha
föregåtts av en anteckning om samråd. Av de runt 300 funna överlappsområdena
hade endast en tiondel notering om samråd. Eftersom även endast runt en tiondel
av de funna överlappsområdena var falsklarm så borde det rimligen ha funnits fler
anteckningar i händelseregistret. Det kan vara angeläget för
nyckelbiotopsverksamheten att i dessa fall försöka ta reda på om samråd skett
men inte antecknats eller om samråd inte skett. För inrapporterade biotoper från
storskogsbruket finns ännu inte något liknande händelseregister eller någon rutin
för att lagra historiska polygoner.
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6. Rekommendationer
Resultatet från projektet stöder en rekommendation att utföra en årlig GIS-analys
baserat på hela landets Faktiskt avverkat-skikt och de olika biotoptyperna. På
grund av osäkerheten i de små överlappsområdena är det lämpligt att sortera bort
områden som är mindre än 0,2 hektar.
För att hittar avverkade områden är det även viktigt att biotoperna bevaras och
inte ritas om efter en eventuell påverkan. Om figuren ritats om kommer den
självfallet inte komma med vid ett överlägg med Faktiskt avverkat. Det kan ibland
av olika skäl vara nödvändigt att rita om biotoperna, till exempel efter en
stormpåverkan eller en omklassning till något annat. Det är viktigt att den gamla
biotopen bevaras som en ”historisk” polygon eller att den helt enkelt avförs.
Enligt handbok för inventering av nyckelbiotoper(Skogsstyrelsen, 2005) ritades
en avförd kartfigur aldrig om. Den sorteras sedan bort från publika visningar på
internet. Ett nytt system för versionshantering verkar ha beaktat denna aspekt
genom att gamla versioner av spolierade biotoper sparas. Det är då mot dessa
gamla figurer som överlägget ska göras. Det är viktigt att tänka på hur
händelseregistret är utformat inför nästa analys. Vissa bolagsbiotoper som funnits
i Skogsstyrelsens register tidigare verkar också i viss mån ha försvunnit ur
registren samtidigt som de fortfarande har nyckelbiotopskvaliteter i verkligheten.
Efter att den årliga GIS-analysen skett bör en kontroll mot biotopregistren göras. I
de fall där ingen samrådsanteckning finns bör det vara rimligt att göra berört
distrikt uppmärksam på funnet överlappsområde. För storskogsbrukets biotoper
kan det vara lämpligt att göra överlägg mellan gamla och nya först för att även få
fram förändrade polygoner. Därefter görs analysen både mot nya och gamla
kartfigurer. Berört distrikt bör informeras om vilka nyckelbiotoper som misstänks
beröras av en avverkning för att distriktet ska kunna genomföra lämplig åtgärd
enligt rutin.
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Bilaga 1
Antal överlappsområden med nyckelbiotoper per kartbladsindelning i storrutor.
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Bilaga 2
Antal överlappsområden med storskogsbrukets nyckelbiotoper per
kartbladsindelning i storrutor.
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Bilaga 3
Antal överlappsområden med objekt med naturvärden, per kartbladsindelning i
storrutor.
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Bilaga 4
Antal överlappsområden med alla biotoper per kartbladsindelning i toporutor.
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Bilaga 5
Antal överlappsområden med alla biotoper per kartbladsindelning i toporutor samt
resultat från utlottning av toporutor.
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Bilaga 6

Teckenförklaring för skikten i handdatorn

”Överlapps
områden”
(Lila)

Identitet på
överlappsområdet
Faktiskt
avverkat
(Grönt)

Område med
höga
naturvärden
(Orange)

Nyckelbiotop
(Mörk röd)
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Bilaga 7
Fältblankett uppföljning av avverkning i nyckelbiotoper/objekt med naturvärden 2010

1

2

3

4

Objektnr

Fältdatum

Inventerare

Totalt falsklarm (J/N)

5

6

7

8

9

10

11

Skäl (V, F)

T

G

L

Ä

SI ej påv del (1, 2, 3)

Marklutning (Ing-obet, svag, stark)

12

13

14

Bärighetsklass (1, 2, 3)

Ytstruktur (1, 2, 3)

Påverkan - fall (hela, del av, smal kantzon, punktobj)

15

16

Naturv 2010 ej påv del (NB, VN, inga särskilda)

Bedömt naturv < 2005 ej påv del (NB, VN, inga särskilda)

17

18

19

20

Nr krockflisa

Falsklarm (J/N)

Skäl (V, F)

Påverkan/händelse innan 2005 (J/N)

21

22

Typ av händelse (sluttavv, gallr, storm, upparb storm, brand, nv-åtgärd, exploat)

Om del av obj påv är delen avvik (J/N)

23

24

SI annan (högre/lägre) Marklut (högre/lägre)

Nr krockflisa

25

26

27

Bärigh (högre/lägre)

Ytstrukt (grövre/slät)

T (+,-,0)G(+,-,0)L(+.-,0) Ä(+.-,0)

Falsklarm (J/N)

Skäl (V, F)

Nr krockflisa

Bärigh (högre/lägre)

Falsklarm (J/N)

Skäl (V, F)

Bärigh (högre/lägre)

28

30

Om del av obj påv är delen avvik (J/N)

Ytstrukt (grövre/slät)

T (+,-,0)G(+,-,0)L(+.-,0) Ä(+.-,0)

Påverkan/händelse innan 2005 (J/N)

Typ av händelse (sluttavv, gallr, storm, upparb storm, brand, nv-åtgärd, exploat)

SI annan (högre/lägre) Marklut (högre/lägre)

29

Påverkan/händelse innan 2005 (J/N)

Typ av händelse (sluttavv, gallr, storm, upparb storm, brand, nv-åtgärd, exploat)

SI annan (högre/lägre) Marklut (högre/lägre)
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Om del av obj påv är delen avvik (J/N)

Ytstrukt (grövre/slät)

T (+,-,0)G(+,-,0)L(+.-,0) Ä(+.-,0)

Förklaringar till fältblankett uppföljning av avverkning i nyckelbiotoper/objekt med naturvärden 2010
1

Objek tnr

Biotopens idnummer enligt fältkartor och fältdator.

2

Fältdatum

Datum för inventeringen.

3

Inventerare

Inventerares namn.

4

Totalt falsk larm (J/N)

Alla områden i multipolygonen är felaktiga (J) eller alla eller några
av områdena stämmer (N). Om" N " registreras fortsatt punkterna
5 - 30. Ev punktobjekt på fel plats mäts in.

5

Sk äl (V,F)

Orsak till att överlappsområdet är ett falsklarm, antingen felaktig
avverkningspolygon eller felaktig biotop eller båda.

T,G,L, Ä

Trädslagsfördelning i resterande biotop, tall, gran, löv eller ädellöv.

10

SI ej påv del (1,2,3)

Ståndortsindex på ej påverkad del (1 är bästa klass.)

11

Mark lutning(ing-obet,svag,stark )

Marklutning i biotopen, enligt terrängklassning.

12

Bärighetsk lass (1,2,3)

Markärighet i biotopen, enligt terrängklassning.

13

Ytstruk tur (1,2,3)

Biotopytans struktur, enligt terrängklassning

14

Påverk an- fall (hel, del av, smal k antzon,
punk tobj)

Areeell karaktär hos påverkan, avsende typ av påverkan.

15

Naturv 2010 ej påv del(NB, VN, inga
särsk ilda)

Bedöms opåverkad del av biotopen vara nyckelbiotop, objekt med
naturvärde eller ingendera vid fältbesöket.

16

Bedömt naturv < 2005 ej påv del(NB, VN, inga Bedöms biotopen ha varit nyckelbiotop, objekt med naturvärde
eller ingendera innan mätperiodens början.
särsk ilda)

17

Nr k rock flisa

Nummer på överlappsområde från GIS-analysen, anges på karta
och i atttributdata för korrigerade områden.

18

Falsk larm J/N

Överlappsområdet är eller är inte avverkat

19

Sk äl (V,F)

Orsak till att det enskilda överlappsområdet är ett falsklarm,
antingen felaktig avverkningspolygoneller felaktig biotop eller
båda.

20

Påverk an/händelse innan 2005

Bedöms observerad händelse ha skett innan mätperiodens
början.

21

Typ av händelse (slutavv,gallr,storm,brand, nvAnge vad som är orsaken till händelsen
åtgärd,exploat)

22

Om del av obj påv är delen avvik a( J/N)

Bedöms överlappsområdet skilja sig från resten av biotopen.

23

SI (högre/lägre)

Bedöms ståndortsindex vara annorlunda på överlappsområdet än i
resten av biotopen

24

Mark lut (högre/lägre)

Bedöms marklutningen vara annorlunda på överlappsområdet än i
resten av biotopen

25

Bärighet (högre/lägre)

Bedöms bärigheten vara annorlunda på överlappsområdet än i
resten av biotopen

26

Ytstruk t (grövre/slät)

Bedöms ytstrukturen vara annorlunda på överlappsområdet än i
resten av biotopen

6-9

27 -30 T (+ - 0 ), G (+ - 0 ),L(+ - 0 ),Ä(+ - 0 )

Bedöms trädslagsfördelningen vara annorlunda på
överlappsområdet än i resten av biotopen

29

Bilaga 8
Gruppering av olika typer av händelser rapporterade vid registreringar i nyckelbiotops- och
objekt med naturvärdens händelseregister. Grupperingen användes vid undersökning av
GIS-analysens påverkade biotoper i toporutor.
Avverkning

Stormskador

Gallring

Naturvårdande
skötsel

Fjärranalys

Annat

Avverkning med
fröträd

Upparbetning
av vindfälle,
stormskador

Skärm

Naturvårdande
skötsel

Fjärranalys
möjligen
påverkad

Ingen åtgärd

Plockhuggning

-

Fjärranalys
klart
påverkad

Vägbyggnad

Avverkning utan
fröträd

-

Avverkning i
anslutning

-

Blädning

-

-

Dikning

Avverkningsanmälan
i objektet

-

Gallring

-

-

Bränning

Avverkningsanmälan
av anslutande
bestånd

-

Röjning

-

-

Körskador

-

-

Vedhuggning

-

-

Övrigt

-

-

-

-

-

Frivilligt
ansvar

Gruppering av olika typer av åtgärder i samband med händelser rapporterade vid
registreringar i nyckelbiotops- och objekt med naturvärdens händelseregister. Grupperingen
användes vid undersökning av GIS-analysens påverkade biotoper i toporutor.
Samråd

Rådgivning

Skydd

Annat

-

-

Naturreservat

Information till länsstyrelsen

-

-

Biotopskydd

Exkursion

-

-

Naturvårdsavtal

Nokås-bidrag

-

-

-

Övrigt eller tom post
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Bilaga 9

1. Metod för skattning av avverkade arealer i landet totalt
För varje toporuta och biotoptyp (nyckelbiotop eller objekt med naturvärde)
summerades antal och areal överlappsområden från både GIS-analysen och från
fältkontrollen. Därefter summerades alla överlappsområden totalt för alla
biotoptyper. För att få fram GIS-analysens skattade överlappande areal åren 2005
- 2008, för hela landet, (𝑌𝑟 ) användes nedanstående formel
𝑌𝑟 = 𝑀0 𝑌𝑚𝑒𝑎𝑛
där
𝑀0 = totalt antal överlappsområden i landet
𝑌𝑚𝑒𝑎𝑛 = medelstorlek på överlappsområden från GIS-analysen vilket beräknades
enligt formeln
𝑗

𝑗

𝑌𝑚𝑒𝑎𝑛 = (∑𝑖=1 𝑦𝑖 )⁄(∑𝑖=1 𝑚𝑖 )
där
𝑦𝑖 = skattad överlappande areal från GIS-analys i lottade toporutor
𝑚𝑖 = antal överlappsområden i lottade toporutor
På motsvarande sätt beräknades skattad överlappande areal från fältkontrollen,
(𝑍𝑟 ) där 𝑌𝑚𝑒𝑎𝑛 ersattes med 𝑍𝑚𝑒𝑎𝑛 , (medelstorlek på överlappsområden från
fältkontrollen).
Eftersom analysen gjordes för åren 2005 till 2008 dividerades 𝑌𝑟 respektive
𝑍𝑟 med 3, (år). Ovanstående analys gjordes även för respektive biotoptyp; privata
och storskogsbrukets nyckelbiotoper samt för objekt med naturvärden.
Variansen12 𝑉(𝑌𝑟 ) för skattad avverkad areal från GIS-analysen beräknades med
formeln
𝑛
𝑁 2 (1 − 𝑁) ∑𝑗𝑖=1 (𝑦𝑖 −𝑚𝑖 𝑦𝑚𝑒𝑎𝑛 )2
𝑉(𝑌𝑟 ) = (
)(
)
𝑛
𝑁−1
där
𝑁 = totalt antal toporutor i urvalsramen
𝑛 = antal utlottade toporutor
𝑦𝑖 = skattad överlappande areal från GIS-analys i lottade toporutor

12

Variansen är ett mått på genomsnittlig avvikelse från medelvärdet.
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𝑚𝑖 = antal överlappsområden i lottade toporutor
𝑌𝑟 𝑚𝑒𝑎𝑛 = medelstorlek på överlappande areal från GIS-analysen
Variansen 𝑍𝑟 för skattad avverkad areal från fältkontrollen beräknades även den
på ovanstående sätt.
Ett procentuellt medelfel13 SE(𝑌𝑟 )för skattad avverkad areal från GIS-analysen
beräknades med formeln
𝑆𝐸(𝑌𝑟 ) = 100(√𝑉(𝑌𝑟 )/𝑌𝑟 )
(för förklaring av variabler se ovanstående stycken.)
Medelfelet SE(𝑍𝑟 )för skattad avverkad areal från fältkontrollen beräknades även
det på ovanstående sätt.

2. Metod för skattning av avverkade arealer i landet fördelat på
avverkningssyfte
För att få fram årlig14 förekomst av avverkad areal i landet fördelat på vilken sorts
avverkning det gällde (här 𝑍𝑟𝑠 = slutavverkning) summerades arealerna enligt
följande formel:
𝑍𝑟𝑠 = 𝑀0 𝑍𝑟𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑛 /3
där
𝑀0 = totalt antal överlappande areal i landet
𝑍𝑟𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑛 = medelstorlek på överlappande areal från fältkontrollen vilket
beräknades enligt formeln
𝑗

𝑗

𝑍𝑟𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑛 = (∑𝑖=1 𝑧𝑖 )⁄(∑𝑖=1 𝑚𝑖 )
där
𝑧𝑖 = skattad överlappande slutavverkad areal från fältkontroll i lottade toporutor
𝑚𝑖 = antal överlappsområden i lottade toporutor
På motsvarande sätt beräknades arealerna exploaterad, gallrad, stormfälld samt
slutligen areal med naturvårdande åtgärd.

3. Metod för utvärdering av GIS-analysens kartfigurers
överensstämmelse i fält
Först gjordes en jämförelse av GIS-analysens identifierade överlappsområden
med fältkontrollen av figurerna. I en matris noterades fyra olika utfall med
13
14

Medelfelet beskriver osäkerheten i den bakomliggande populationens medelvärde.
Underlaget från fältkontrollen baseras på händelser under åren 2005 – 2008.
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kombinationer av Faktiskt avverkat figuren och biotopfiguren. De olika utfallen
var:
𝑓𝑓𝑖 => 1 då båda kartfigurerna fel inritade, annars 0
𝑟𝑓𝑖 => 1 då Faktiskt avverkat-figur rätt, biotopfigur fel, annars 0
𝑓𝑟𝑖 => 1 då Faktiskt avverkat-figur fel, biotopfigur rätt, annars 0
𝑟𝑟𝑖 => 1 då båda kartfigurerna rätt inritade, annars 0
Andelen överlappsområden där både biotopfiguren och Faktiskt avverkat figuren
var felaktigt inritat, totalt ( 𝐴𝑎𝑛𝑡 𝑓𝑓 ) i utlottade toporutor beräknades sedan enligt
𝑗

𝑗

𝐴𝑎𝑛𝑡 𝑓𝑓= 100 (∑ 𝑓𝑓𝑖 / ∑ 𝑚𝑖 )
𝑖=1

𝑖=1

där
𝑚𝑖 = antal överlappsområden i lottade toporutor
De tre andra utfallen beräknades med samma formel.

Efter att alla kartfigurer jämförts gjorde även en jämförelse inom den grupp vars
överlappsområden inte överensstämde. Här beräknades arealandelen av
överlappsområdena där båda figurerna varit felaktigt inritade( 𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓𝑓 ) enligt

𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓𝑓=

∑𝑗𝑖=1 |𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖 |
100 (
)
⁄ 𝑗
| ∑𝑖=1 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖𝑗 |

Där
𝑓𝑓𝑖 = 1
𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖 = differens mellan GIS-analysens överlappande areal och inritad areal från
fältkontrollen.

𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑟𝑓 , 𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓𝑟 , samt 𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑟𝑟 beräknades på motsvarade sätt.
4. Metod för jämförelse mellan andel falsklarm och storlek på
överlappsområden
För att kunna sortera bort osäkra träffar i GIS-analysen gjordes en beräkning för
att undersöka andelen falsklarm från GIS-analysen relaterat till storlek på
överlappsområdena. Först summerades antal överlappsområden fördelat på tio
olika storleksklasser enligt nedanstående tabell:
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Tabell x. Indelning i storleksintervall vid jämförelse mellan storlekar och andel falsklarm.
Storleksklass
1
0-0,05

2

3

4

5

6

7

8

0,05-0,1

0,1-0,15

0,15-0,2

0,2-0,25

0,25-0,5

0,5-0,75

0,75-1,0

9
1,0-1,5

10
>1,5

Därefter adderades GIS-analysens felaktiga areal (𝐴𝑓𝑒𝑙 ) enligt nedanstående
formel

𝑗

𝐴𝑓𝑒𝑙 =

𝑀 (∑ 𝑓 )
( 0 𝑖=1 𝑖 ⁄ 𝑗
) /3
∑𝑖=1 𝑚𝑖

där
𝑀0 = totalt antal överlappande areal i landet
𝑓𝑖 =felaktig areal, (totalt falsklarm för hela överlappsområdet enligt fältkontroll)
𝑚𝑖 = antal överlappsområden i lottade toporutor
På samma sätt beräknades 𝐴𝑟𝑖𝑘 , arealen enligt GIS-analys och fältkontroll som
inte var ett totalt falsklarm. Andelen falsklarm( 𝐴𝑓 ) beräknades sedan enligt
𝐴𝑓= 100 ((𝐴𝑓𝑒𝑙 /(𝐴𝑓𝑒𝑙 + 𝐴𝑟𝑖𝑘 ))

5. Metod för beräkning av avvikande areal mellan GIS-analys och
fältkontroll inom storleksklasser
För varje storleksklass (se stycke 3.6.4 ovan) beräknades medelvärdet och
standardavvikelsen15 på differensen mellan GIS-analysens överlappande areal och
eventuell inritad areal från fältkontrollen. I varje storleksklass beräknades även ett
medelvärde för arealen av GIS-analysens överlappsområden
Förhållandet mellan medelvärdet på korrigerad areal och överlappsområdens areal
(𝑅𝑓𝑒𝑙 ) i varje storleksklass beräknades sedan enligt
𝑅𝑓𝑒𝑙 = 100(𝑚𝑑𝑖𝑓𝑓 ⁄𝑚𝑔𝑖𝑠 )
där
𝑚𝑑𝑖𝑓𝑓 = medelvärde på differens mellan GIS-analysens överlappande areal och
inritad areal från fältkontrollen ((𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖 ), se stycke 3.6.3 ovan), per storleksklass.

15

Standardavvikelsen är ett statistiskt mått för spridningen i data.
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𝑚𝑔𝑖𝑠 = medelvärde på överlappsområden ((𝑦𝑖 ), se stycke 3.6.1 ovan), per
storleksklass.
Spridningen (𝑀𝑎𝑣𝑣 ) i storleksklasserna illustrerades sedan i form av felstaplar och
beräknades enligt
𝑀𝑎𝑣𝑣 = 100(𝑆𝑑𝑑𝑖𝑓𝑓 ⁄𝑚𝑔𝑖𝑠 ) ± 𝑅𝑓𝑒𝑙
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