Landskapsekologisk
Brist- och Funktionalitetsanalys

Ett verktyg för målformulering och prioritering i
naturvårdsarbetet

Biosfärområde Östra Vätterbranterna
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Biosfärområden som plattform för innovationer
En av biosfärområdenas viktigaste funktioner är att vara modellområden för hållbar utveckling. Detta
innebär bland annat att de ska kunna väva samman olika intressen och aspekter. Det innebär också att de är
arenor för innovationer och nya aktiviteter.
På olika nivåer i naturvårdsarbetet arbetas det med att göra bristanalyser, traktanalyser och
landskapsstrategier. Det är mot denna bakgrund som arbetet med att ta fram en metod för att försöka få mått
på hur mycket av en biotop som behövs i ett landskap och vilka kvalitéer den ska ha för att den biologiska
mångfalden i den aktuella biotopen långsiktigt ska kunna bevaras. Allt detta konkretiserat i det aktuella
geografiska rummet. Arbetet startade 2012 på uppdrag av biosfärområdena Östra Vätterbranterna och
Vänerskärgården med Kinnekulle med en metodutveckling. Denna finansierades av Naturvårdsverket och
Länsstyrelserna i Jönköpings län, Västra Götalands län och Östergötlands län. Metodiken som utvecklades
benämndes Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys. Under 2014 och 2015 genomfördes
en tillämpning av denna metod på sex olika biotoper av särskild vikt för Östra Vätterbranterna. Detta
tillämpade arbete finansierades av Världsnaturfonden WWF, Region Jönköpings län och Swedbank.
Resultatet redovisas i en särskild rapport. Uppgifterna från denna tillämpning av metodiken ska användas
i det pågående arbetet med biosfärprogrammet för Östra Vätterbranterna och Länsstyrelsens fördjupade
landskapsstrategi. De resultat som finns i huvudrapporten har giltighet långt utanför biosfärområdet. Den
utvecklade metoden kan tillämpas i olika biotoper och i olika landsdelar.

Varför en Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys?
De naturgivna förutsättningarna för livets olika
aspekter är ojämnt fördelade över landskapet. För
att bevara de viktigaste bitarna av den biologiska
mångfalden måste olika val göras. Särskilt viktiga
områden behöver identifieras och väljas ut för
åtgärder som är kostnadseffektiva och rimliga.
Detta är särskilt viktigt då naturvården ska samsas
med alla andra intressen i landskapet.
Det krävs kunskap och verktyg för att göra
sådana val och då behövs också trovärdiga underlag
för dessa prioriteringar. För naturvårdsarbetet
är inventeringar ett sådant viktigt underlag
Inventeringsdata behöver sättas in i ett större
sammanhang där hela landskapsavsnitt betraktas
snarare än enskilda mindre områden. Detta är
särskilt viktigt i ett område som biosfärområde
Östra Vätternbranterna (ÖVB) där ägandet är
uppdelat på en stor mängd (över 1000) fastigheter
och markägare. Skogsbruksplaner och markägares
beslut om skötsel av till exempel naturbeten
grundas ofta på avväganden inom fastigheten,
ibland till och med inom enskilda skogsbestånd
eller beteshagar. Det är sällan naturvärden på
grannarnas marker vägs in i besluten. Ansvar för
helhetsperspektivet ligger på biosfärområde ÖVB
och dess övriga aktörer.

Användningsområden
Den Landskapsekologiska Brist- och
Funktionalitetsanalysens främsta
användningsområde är att verka som underlag
vid prioriteringar och målformulering av
naturvårdsarbetet i ett större område. Exempel
på verksamheter då sådant underlag behövs är
•
•
•
•
•

Planering av naturvårdande restaureringar
Planering av skötselinriktning
Identifiering av kunskapsluckor
Planering av markanvändning för infrastruktur,
bebyggelse m.m.
Planering av områdesskydd
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Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys – allmänt om metoden
Ett viktigt grundantagande är att det finns ett
samband mellan artförekomst och mängden
eller kvalitéen av artens biotop. Med kvalité
avses här t.ex. ålder, stamomkrets på träd och
utvecklingsgrad. Den Landskapsekologiska Bristoch Funktionalitetsanalysen innebär att sådana
samband analyseras för olika biotoper i geografin.
Det är viktigt att bestämma i vilken skala som
analysen ska göras. Detta bestäms av tillgången på
data (arter och biotoper). Skalan bestäms också av
vilken upplösning som behövs för planering och
skötsel i naturvårdsarbetet.
Med de data som är tillgängliga idag är ytor
(rutor) om 5 x 5 km och 1 x 1 km de skalor som

är lämpliga att arbeta med. Dessa ytor, 2 500 ha
respektive 100 ha är alltså de landskapsstorlekar
som analyserna baseras på. Förekomst av biotoper
(dessa är livsmiljöer, habitat för olika arter) och
deras kvalité (utvecklingsgrad, ålder m.m.) och
förekomster av arter, är de grundparametrar som
används i analysen.
Under hela processen är det viktigt att ha
kunskap om vilken kvalité datamaterialet över
arter och mängd/kvalité biotop har. Det faktum att
fynddata över landskapet insamlats osystematiskt
har delvis kompenserats för, genom att väga in
undersökningsgrad av arter (för respektive ruta) i de
statistiska modellerna.

Analyserna genomförs i landskapsavsnitt i form av rutor av storleken 5 x 5 km och 1 x 1 km..
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Några viktiga ekologiska begrepp
Art-area-samband: En av de viktigaste och
mest grundläggande ekologiska principer
na är att antalet arter ökar med mängden
(t.ex. areal) av en biotop. Detta brukar kallas
art-area-sambandet. Detta samband leder till
slutsatsen att om en art förekommer eller ej
i ett geografiskt område beror på mängden
tillgänglig och lämplig livsmiljö. För olika
arter finns olika krav på hur mycket och
vilken kvalité av en biotop som behövs
för att arten ska kunna förekomma i en
livskraftig population.
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 klassificeringar.
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. Fokusarter
ska också vara i någon mening väl kända.

Adam och Eva är en tämligen ovanlig orkidé som växer
på torra gräsmarker, gärna i kanten av hällmarker. Arten
är färhållandevis väl känd och därför en bra fokusart.

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.
Naturtyp: En övergripande indelning av
biotoper med liknande förhållanden – t.ex.
barrskog, sjöar, våtmarker, gräsmarker, etc.
Tröskelvärden: För ett stort antal arter finns
det tröskelvärden för hur mycket livsmiljö
som behövs för att respektive art varaktigt
ska kunna leva i ett område. Det är viktigt
att inse att minskningen av en art inte följer
ett linjärt samband med minskningen av
arealen biotop. Vid ett visst tröskelvärde
tippar systemet över och arten försvinner
helt. För ett antal ryggradsdjur så är detta
väl bevisat och generaliserade siffror
runt 20 % av ursprunglig biotopmängd
brukar framhållas som ett tröskelvärde för
fortlevnad. Att ta fram sådana tröskelvärden
är ett mödosamt vetenskapligt arbete.
Den landskapsekologiska brist- och
funktionalitetsanalysen använder dessa
grundprinciper, men använder det enklare
förfarandet att räkna fram tröskelvärden
genom att analysera sambandet mellan
förekomster av antal krävande arter och
förekomster av biotopen i fråga.

Exempel på samband mellan sannolikheten för en
arts förekomst och mängden habitat i landskapet. I
detta exempel krävs det 50 enheter (t.ex. jätteekar)
av habitatet för att arten ska finnas där med 80 %
sannolikhet. Tröskelvärdet för detta landskap är alltså 50
enheter av habitatet.
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Biotopen ekhage är ett exempel på naturtypen gräsmarker, i detta fallet en trädklädd gräsmark. I denna ekhage från
Vretaholm finns ett antal arter som är starkt knutna till gammelekar. En art som har gammelekar som livsmiljö har
alltså sådana träd som habitat.

Utdöendeskuld: Arter försvinner
långsammare ur landskapet än vad deras
livsmiljöer gör. I ÖVB (och hela södra
Sverige) höggs exempelvis större delen av
ekarna bort på 1840-talet. Mellanspetten,
”eklandskapets egen hackspett” häckade
sista gången i Bråneryd, Huskvarna, på
1930-talet. Miljön försämrades alltså snabbt
och kraftigt men arten överlevde i ytterligare
ett hundra år. En Landskapsekologisk Bristoch Funktionalitetsanalys ger tröskelvärden
som i många fall kan ha en inneboende
utdöendeskuld. Alltså platser där arterna
ännu finns kvar men där biotoperna är för
små och med för låg kvalité för att säkra
långsiktig överlevnad. Tröskelvärdena är då
för låga.

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 ett landskapsavsnitt, eller flera olika
områden. Storleken varierar i södra Sverige
från enstaka hektar till i sällsynta fall flera
hundra hektar. I första hand avses ett område
som med avseende på biotop-, strukturoch 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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Arbetsgång vid en Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys
1) Analys av området

2) Analys av viktiga biotoper som kan påverkas
genom skötsel eller val av markanvändning

Sammanställning av vilka biotoper som finns i
området.
Bedömning av vilka biotoper är viktiga i området
och på ett avgörande sätt bidrar till den biologiska
mångfalden.
Bedömning av vilka biotoper av dessa biotoper som
har ett nationellt eller t.o.m. internationellt värde.

Bedömning av vilka biotoper som kan påverkas i
mängd och kvalité genom aktiva val?
Ett exempel är bergbranter och lodytor som är
intressanta, men de är knappast möjliga att öka i
mängd eller kvalité.

Naturliga torra och friska gräsmarker är viktiga i stora
delar av Östra Vätterbranterna. För dessa biotoper är
det möjligt att välja annan markanvändning. Här kan
man t.ex. välja att låta en trädklädd betesmark utvecklas,
eller en löv-, bland- eller barrskog. Området kan t.ex.
granplanteras eller bebyggas.

Bergbranter och klippstränder mot Vättern är två viktiga
biotoper i Östra Vätterbranterna. Dessa biotoper är
knappast möjliga att förbättra vad det gäller kvalité
eller mängd. De är därför inte förstahandsval vid
val av biotoper för Landskapsekologiskt Brist- och
Funktionalitetsanalys.

3) Vilka biotoper är möjliga att analysera?
Exempel på viktiga biotoper i Östra
Vätterbranterna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ask-alm-lönn miljöer
Hällmarkstorrängar
Tallmiljöer
Torrängar – friskängar
Bergbranter
Mosaiker blommande buskar/träd och
gräsmarker - bryn
Granmiljöer
Tallar i betesmarker (inkl skogsbeten)
Hamlade träd (inkluderas i ask-almmiljöer)
Östvända branter med asp, gran och tall
Bäckraviner
Klippstränder
Gammal björk
Sälg

Här väljs biotoper för vilka det är möjligt att genom
aktiva val påverka mängd och kvalité, men de ska
också vara möjliga att anlysera genom att det finns
data för att genomföra analyserna.
Exempel på miljöer i Östra Vätterbranterna som
saknar data för analys är östvända branter med asp,
gran och tall samt miljöer med gammal björk och
sälg.
4) Val av fokusarter
Dessa ska vara:
- hyggligt väl kända
- ha dokumenterat höga krav på biotopkvalité
- de får inte vara för sällsynta
Val av ett antal fokusarter ger en grupp som är
bättre att arbeta med än t.ex. alla arter i biotopen
eller alla rödlistade arter i biotopen.
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Exempel på fokusart. Saffranstickan Hapalopilus croceus
är en sällsynt men lätt igenkännlig art som växer på
mycket gamla ekar och på grova eklågor.

Exempel på fokusart. Almlaven Gyalecta ulmi växer
företrädesvis på gamla askar, almar och lönnar. Mest
finner man den på gamla hamlade träd i hagmarker,
lövängar och lövängsrester, men den finns även i
rasbrantsskogar med gamla lönnar.

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

Tabell över lämpliga fokusarter för ekmiljöer.
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5) Sammanställning av data över förekomster av
fokusarter
En databas med fynddata över arter sammanställs
över ett avsevärt större geografiskt område än
det för vilken en Landskapsekologisk Brist- och
Funktionalitetsanalys är avsedd för. Detta för att
det statistiska underlaget ska bli större och säkrare.
Data hämtas från databaser med artfynd som
sammanställts från alla kända källor. Cirka hälften
av artfynden som använts i analyserna av Östra
Vätterbranterna har hämtats från Artportalen.
6) Sammanställning av databas över förekomster
av biotoper
Data för de olika biotopernas förekomster hämtas
från olika källor. Dessa data får ofta bearbetas och
anpassas till analysen av respektive biotop.
7) Sammanställning av hur väl undersökta
organismgrupperna bland fokusarterna är i olika
delar av undersökningsområdet
Vissa djur, svampar och växter har eftersökts mer
än andra och undersökningsgraden varierar starkt
i geografin. Genom analys av den totala databasen
över artfynd görs beräkningar av hur många olika
koordinatpunkter det finns i en ruta (5 x 5 eller
1 x 1 km) för respektive berörd organismgrupp.

Ädellövskog med ask, alm och lönn finns i Östra
Vätterbranterna gärna i anslutning till bäckar och
raviner. En del av dessa är igenvuxna under senare
decennier, ofta med gråal som sedan dör av. Dessa är
vikta miljöer för att utöka arealen med ask-, alm- och
lönnskog.

8) Framtagning av biotopvisa kartor över
mängden fokusarter per ruta
Dessa kartor ger information om värdekärnor
för de analyserade biotoperna från artsynpunkt.
Användning av fokusarter istället för alla arter
knutna till biotopen ger mer jämförbara värden över
större geografiska områden. Resultatet blir mindre
påverkat av olikheter i undersökningsgrad. Annars
får extremt väl inventerade områden proportionellt
för stora värden.

Figuren visar schematiskt hur olika typer av vegetation kan utvecklas genom olika val (eller uteblivna val) av
skötsel och markanvändning. Till ovan nämnda typer kan också läggas ren exploatering i form av infrastruktur och
bebyggelse.
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Brynmiljöer med blommande träd och buskar är en viktig miljö i Östra Vätterbranterna.

9) Framtagning av kartor över biotopmängd
Kartor tas fram över hur mycket biotopmängd (t.ex.
antal grova ekar, eller areal ekhage) per ruta
(5 x 5 eller 1 x 1 km). Denna karta ger information
om värdekärnor av biotoper, men inte av
artförekomst.
10) Beräkning av fokusarters tröskelvärden vad
det gäller habitatmängd samt bedömning av
sammanvägda tröskelvärden för respektive biotop
Genom statistiska analyser avgörs, fokusart
för fokusart, om det finns ett samband mellan
artförekomst och mängd biotop så att ett
tröskelvärde av mängd biotop behöver uppnås för
att arten med olika sannolikhet ska uppträda i ett
område. Dessa artvisa tröskelvärden används sedan
för att göra ett sammanvägt tröskelvärde för den
biotopmängd som är tillräckligt för att de valda
fokusarterna ska kunna fortleva i ett område (ruta).
Detta sammanvägda tröskelvärde används sedan för
att göra kartor över brist och tillgång på biotopen
som är lämplig för fokusarterna och görs i de båda
rutstorlekarna och för olika mått på biotopen.

Tröskelvärden för några fokusarter som förekommer
i brynmiljöer. Tröskelvärdena är framräknade för
sannolikheterna 50 %, 80 % och 95 %. För det fortsatta
arbetet bedöms tröskelvärdena för 80 % sannolikhet
vara de lämpligaste värdena. Mängden biotop avser
areal brynmarker i TUVA. Beräkningarna avser rutor
om 5 x 5km.
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Antalet ekar
med Ø > 150
cm per ruta
1 x 1 km

Tröskelvärden för ett antal fokusarter på ek. Avser antalet ekar större än 150 cm per ruta om 5 x 5 km.

11) Framtagande av kartor över brist och tillgång
för respektive biotop
Ett viktigt resultat av den Landskapsekologiska
Brist- och Funktionalitetsanalysen är att peka ut
hur brist och tillgång på respektive biotop varierar i
geografin. Kartor som redovisar sådana variationer
är ett värdefullt underlag i prioriteringar av
åtgärder.
1.Framställning av kartor som visar områden med
tillräckligt med habitat för att fokusarten (-erna)
med god sannolikhet kan leva vidare (god tillgång).
Här behövs bevarande och säkring av framtida
tillgång av habitatet.
2.Kartor över områden med brist – där det finns
gott om fynd av de fokusarterna men tillgången på
habitat för arterna är otillräcklig, de kommer inte att
överleva på sikt. Här behövs restaurering.
3.Kartorna visar också var det finns god tillgång
eller liten brist på biotop men där förekomsten av
fokusarter är liten. Här kan det antingen handla
om dålig kunskap om arters förekomst (inventera!)
eller att status hos biotoperna behöver förbättras
exempelvis ekhagar med brist på ihåliga träd.
De ytor (rutor) som ej får någon färg är av lägre
prioritet för berörd biotop.

För gulpudrad spiklav Calicium adspersum räcker det
med 3 ekar med en diameter större än 150 cm för att
arten med 80 % sannolikhet ska påträffas.
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Det tar lång tid för ekar att utveckla höga naturvärden. I ett område mellan Vretaholm och sjön Noen finns ett
antal ekhager. Det är dock inte alla ekhagarna som hyser riktiga gammelekar. En viktig åtgärd för att på sikt öka
naturvärdena är att låta ekarna åldras och få bli gammelekar.

Förväntade resultat från en brist och
funktionalitetsanalys
•
•
•
•
•
•

Fokusarter från analyserade biotoper – listor
Biotopvisa kartor över områden med god
tillgång på fokusarter eller biotop (värdetrakter)
– kartor
Tröskelvärden för fokusarter avseende
biotopmängd - tabeller
Biotopvisa kartor över områden med god
biotoptillgång – kartor
Biotopvisa kartor över områden med bristande
biotoptillgång – kartor
Biotopvisa kartor över områden där restaurering
kan/bör göras – kartor

Några exempel på åtgärder som kan
motiveras ur kartorna över brist och
tillgång inom ÖVB
•
•
•

•

Satsa på hällmarkstorrängar på
hällmarkstallskogarnas bekostnad
Restaurera (åldra) ekhagar mellan Vretaholm
och sjön Noen
Utvidga arealen ädellövskog av ask,
alm och lönn. Detta görs lämpligen kring
existerande värdekärnor som mellan Kaxholmen
och Huskvarna, runt Grav i Ölmstad, norr om
Gränna mot länsgränsen (gärna utmed bäckarna
som rinner ner till Vättern)
Anlägg brynmiljöer i hela biosfärområdet,
gärna i existerande eller nya betesmarker.
Förbättra kantzonernas kvalité utmed
jordbruksmarken.
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