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Ekologiska landskapssamband

Sammanfattning
Ekologigruppen har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att
utreda utvalda ekologiska spridningssamband inom kommunen.
Ekologiska spridningssamband kan ge stöd för bland annat planering
och skötsel av naturmiljöer och grön infrastruktur, och de ekologiska
sambanden i landskapet ingår som en del i Kristianstads arbete med
Grönstrategi och Grönplan. Ekologigruppen har genomfört detaljerade spridningsanalyser i GIS för fyra habitatnätverk med tillhörande
artgrupper:
•• Mosaiklandskap/gräsmarker – nyttoinsekter (pollinatörer, fiender
till skadeinsekter m.fl.).
•• Sandmarker – vildbin kopplade till sandiga miljöer
•• Småvatten/våtmarker – groddjur
•• Ädellövträd – ädellövträdslevande insekter
Ytterligare två arter/artgrupper har analyserats på en mer översiktlig
nivå:
•• Utter
•• Vadarfåglar
Spridningssambanden i landskapet kan visa vilka delar av landskapet
som olika organismgrupper utnyttjar. De kan även indikera i vilken
utsträckning landskapets habitat är sammankopplade, och ge en en
bild av en viss biotops funktionella konnektivitet över landskapet,
vilket är en av förutsättningarna för att upprätthålla kommunens
biologiska mångfald.
För att arter ska kunna fortleva på sikt måste de kunna röra sig i
landskapet och ha tillgång till resurser som mat, boplats och övervintringsplats. Ofta är dessa resurser spridda mellan många mindre
fragmenterade områden som är separerade av jord- eller skogsbruk,
bebyggelse och infrastruktur. I spridningsanalyserna har livsmiljöer
för de olika fokusarterna identifieras utifrån artgruppernas miljökrav
och information om markanvändning/marktäcke i underlaget.
Fokusarternas möjlighet till förflyttning mellan livsmiljöer regleras av
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två faktorer: avståndet mellan livsmiljöerna och marktäcket mellan
dessa områden.

Resultat
Resultaten av spridningsanalyserna för valda biotoper och artgrupper
i Kristianstads kommun visar att stora delar av kommunen sannolikt
har goda förutsättningar för att upprätthålla en hög biologisk mångfald av dessa grupper, men att det finns områden där det råder brist
på både tillgängligt habitat och en god konnektivitet. Eftersom sambanden är analyserade för olika spridningsavstånd, kan resultaten för
de längre avstånden indikera var det finns potential för restaurering,
Figur 1. Spridningsmönster för nyttoinsekter i mosaiklandskapet
med ett spridningsavstånd på 750 meter.

återskapande av habitat och var det behövs insatser för att stärka de
olika habitatnätverken.
De fördjupade spridningsanalyserna över fyra habitatnätverk med
tillhörande arter/artgrupper uppvisar fyra helt olika mönster i landskapet vid ett spridningsavstånd på 750-1000 meter. Spridningsmönstret för nyttoinsekter i mosaiklandskapet visar ett väl sammanbundet habitatnätverk med goda förutsättningar för fokusarten/
artgruppen över stora delar av kommunen (figur 1). För sandbin som
lever i sandiga miljöer med tillgång till nektarväxter består spridningsmönstret av mindre och färre nätverk som är separerade från
varandra och koncentrerade till kusten samt i ett stråk som går från
kommunens centrala delar och söderut (figur 2). Det spridningsFigur 2. Spridningsmönster för sandbin i sandmarker med ett
spridningsavstånd på 1000 meter.

mönster som uppträder för ädellövskog och ädellövträdslevande
insekter består huvudsakligen av två nätverk; ett i väster och ett i
norr som är separerade från varandra av Kristianstadslätten. I Kristianstad tätort finns ett mindre nätverk av gamla ädellövträd och i
söder syns ett mer uppbrutet mönster av små nätverk isolerade från
varandra (figur 3). Groddjurens spridningsmönster visar en bild av
små fragmenterade nätverk utspridda över kommunens alla delar.
Större sammanhängande nätverk återfinns främst kring Araslövssjön,
runt Hammarsjön och våtmarkerna söder därom (figur 4).
De övergripande analyserna för utter och vadarfåglar visar var det
finns potentiellt goda habitat för dessa arter/artgrupper samt pekar
på brister och negativa strukturer i anslutning till dessa.

Figur 3. Spridningsmönster för ädellövskogslevande insekter
med ett spridningsavstånd på 1000 meter.

Figur 4. Spridningsmönster för ädellövskogslevande insekter
med ett spridningsstånd på 1000 meter.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Kristianstad kommun arbetar med att ta fram grönstrategi och grönplan. En del i detta arbete är att analysera ekologiska landskapssamband för viktiga biotoper och artgrupper. Ekologigruppen har på
uppdrag av Kristianstad kommun utrett spridningssamband inom
kommunen och tagit fram denna rapport. Projektet har fått så kallat
LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningar).
Den biologiska mångfalden i dagens landskap hotas främst av att
arters livsmiljöer blir mindre eller försvinner helt, men även av att de
som finns kvar blir mer eller mindre isolerade från varandra. Både
jordbruket och skogsbruket har sedan efterkrigstiden gått mot ett
alltmer rationaliserat brukande, bland annat med utbredda monokulturer som följd. För att bibehålla den biologiska mångfalden på
sikt krävs att landskapet består av flera naturtyper som skapar
utrymme och livskraftiga populationer och stor genetisk variation för
många olika arter. Det krävs också att de ekologiska sambanden i
landskapet - konnektiviteten - upprätthålls, för att möjliggöra utbyte
av individer mellan olika habitat, det vill säga livsmiljöer. Detta
innebär att arters möjlighet att förflytta sig till och mellan lämpliga
habitat i landskapet ska vara god. Landskapets sammansättning och
konnektivitet är betydelsefulla faktorer för att ekosystemprocesser,
funktioner och i slutändan ekosystemtjänster, som till exempel pollination, predation av skadedjur och produktion av grödor, ska
fungera över hela landskapet.
Under senare år har man på nationell nivå inom naturvårdsarbetet
börjat använda begreppet ”grön infrastruktur”. Målet med att arbeta
med grön infrastruktur är att säkerställa att olika naturtyper och
strukturer finns i landskapet, samt att dessa fördelar sig över Sverige
på ett sådant sätt att den långsiktiga överlevnaden för arter och
naturtyper är säker, och att landskapets och ekosystemens förmåga
att leverera nödvändiga ekosystemtjänster är långsiktigt hållbart.
Detta definieras i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag från 2012.
Habitat som utgör livsmiljö för många arter – värdekärnor - kan ses
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som öar eller ”patcher”, medan landskapet runtomkring består av en
mer eller mindre ogästvänlig ”matrix” som arterna måste ta sig
igenom för att bland annat söka föda eller fortplanta sig i värdekärnorna. På vägen kan det finnas strukturer som fungerar som spridningsvägar, till exempel åkerholmar i en stor åker som skiljer två
artrika betesmarker åt. En åkerholme kan därför vara viktig för att
binda samman mer värdefulla områden i ett landskap, även om den
är av lägre biologisk kvalitet än betesmarken. Andra strukturer kan
istället utgöra barriärer och försvåra för arters rörelse i landskapet,
som till exempel en motorväg, tät bebyggelse eller en stor granplantering. Vad som är en spridningsväg och vad som är en barriär skiljer
sig mellan olika organismer beroende på deras habitakrav, förmåga
att förflytta sig och andra egenskaper.
Analyserna av ekologiska landskapssamband och spridningssamband
har till uppgift att peka ut var i landskapet det finns särskilt värdefulla livsmiljöer utifrån representativa arter eller artgrupper, och var
det finns särskilt viktiga spridningsvägar för dessa som kan fungera
som länkar mellan livsmiljöerna.
Ekologigruppen har tillsammans med Kristianstads kommun valt att
utföra detaljerade spridningsanalyser för fyra habitatnätverk med tillhörande fokusarter/artgrupper: mosaiklandskap/gräsmarker med
nyttoinsekter, sandmarker med sandbin, småvatten med groddjur
samt ädellövskog med ädellövträdslevande insekter. Utöver dessa analyser har översiktliga analyser utförts för vattendrag och utter samt
strandängar och fuktiga gräs- och betesmarker som är viktiga för
vadarfåglar.

Ekologiska spridningssamband
Ekologiska spridningssamband kan ge stöd för planering, restaurering och skötsel av naturmiljöer och grön infrastruktur. Ett spridningssamband visar hur en viss grupp av arter kan tänkas flytta sig i
landskapet, beroende på var dess livsmiljö (habitat) finns och hur lätt
de har att röra sig genom olika typer av miljöer. Att organismer har
möjlighet att röra sig i landskapet är ofta avgörande för att de ska
fortleva på sikt, särskilt i fragmenterade landskap där de resurser de
behöver (mat, boplats, övervintringsplats) finns spridda mellan
många mindre fragment separerade av jord- eller skogsbruk, bebyggelse och infrastruktur.

Ett landskapsperspektiv på biologisk
mångfald
Inom landskapsekologi lyfter man blicken och ser enskilda habitat i
ett större geografiskt sammanhang. Anledningen är att fortlevnaden
av populationer inom ett enskilt habitat har visat sig bero både på
habitatets lokala kvalitet och på kvalitet och strukturer i det omgivande landskapet.

Organismer påverkas i många fall både av förändring av habitatens
yta och kvalitet, och av de förändringar i landskapets struktur som
detta i sin tur leder till (figur 5). Försämring av habitatets kvalitet
kan t.ex. ske via föroreningar eller igenväxning, och minskad yta av
att mark tas i anspråk för exempelvis jordbruk, bebyggelse eller infrastruktur.
I ett landskap som består av mer än 10 till 30 % av habitat för en viss
art eller organismgrupp påverkas dess fortlevnad främst av förlust av
habitat. Därefter börjar effekter av landskapet, via struktur och innehåll mellan habitaten, att bli en viktig faktor. Anledningen är att med
så lite habitat behöver individer av arten använda sig av resurser från
flera olika habitat för att klara sin överlevnad och kunna reproducera
sig (figur 6 och 7).
I ett landskap med mindre än 10 till 30 % täckning av en habitattyp
blir alltså effekterna av det som kallas konnektivitet, eller spridningsmöjligheter mellan habitat, synliga. Som exempel kan man tänka sig
att fortlevnaden av arter knutna till gräsmark i ett landskap med 40
% av sådana marker framför allt påverkas av förlust eller ökning av
ytan gräsmarker. Om det däremot bara finns runt 10 % gräsmark
kvar i landskapet är det snarare den rumsliga fördelningen av gräsmarker som påverkar arternas fortlevnad.

Ett landskap består ofta av en mosaik av olika sorts miljöer inom ett
avgränsat område, där en arts habitat kan ligga utspridda som ”öar” i
ett hav av mer eller mindre ogästvänliga miljöer. Hur stort ett landskap är beror på vilken organism som är i fokus och på dess förmåga
att röra sig och använda omgivande resurser. I princip är ett landskap
större än ett revir, dvs. en individs hemområde, men mindre än
artens utbredningsområde.
Inom landskapsekologi kan ett landskap beskrivas utifrån två viktiga
aspekter:
•• Landskapets innehåll - vilka biotoper (naturtyper) och vilken
andel av respektive biotop landskapet innehåller.
•• Landskapets struktur - hur de ingående biotoperna är rumsligt
fördelade

Figur 5. När ett grönområde eller naturmiljö tas i anspråk för t ex infrastruktur eller
bebyggelse krymper livsmiljön för arter kopplade till habitatet. Samtidigt delas
habitatet in i mindre fragment med försämrad konnektivitet sinsemellan.
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Behov av förflyttning inom säsong
För att överleva en säsong och fortplanta sig krävs fler olika typer av
resurser för de flesta organismer. Många djurarter behöver en boplats
eller en värdorganism där ägg eller ungar kan utvecklas, mat till sig
själva och kanske till larver och ungar, och en plats att övervintra på.
Det omgivande landskapet har betydelse för arters fortlevnad genom
att påverka i vilken grad individer kan ta del av de resurser som finns
i omgivningen. För att ett landskap ska kunna försörja en population
av en viss art behöver alla nödvändiga resurser finnas inom räckhåll
och i tillräcklig mängd för både överlevnad och fortplantning.
Många landskap är idag fragmenterade, så att resurserna finns

Figur 6. I ett fragmenterat landskap behöver organismer ofta använda flera mindre
delhabitat för att ha tillräckligt med resurser. Om delhabitaten är för få eller för långt
borta från boplatsen kan inte populationen överleva på sikt.

Figur 7. Fragmenterade landskap innebär att de olika typer av resurser som
organismer behöver för sin fortlevnad kan finnas i olika delhabitat, t ex boplats, mat
och övervintring. Dessa måste ligga inom artens räckvidd för att kunna utnyttjas.
Om vissa resurser saknas eller ligger för långt borta kan inte populationen överleva
i området på sikt.
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spridda mellan många mindre fragment med jord- eller skogsbruk,
bebyggelse och infrastruktur emellan.
Om resurserna inte räcker till inom ett område kan de ibland tillgodoses genom att flera mindre områden inom landskapet utnyttjas
(figur 6). Detta kallas habitattillägg (efter engelskans habitat supplementation) och förutsätter att områdena ligger inom räckhåll från
boet eller så långt organismen kan förflytta sig och fortfarande vinna
energi på utflykten.
Också om ett habitat saknar vissa livsviktiga resurser måste organismer ge sig ut i landskapet för att hitta dessa. Det kan t.ex. finnas
en boplatsmiljö, men saknas en övervintringsplats eller födosökslokal
inom ett habitat (figur 7). När organismer använde sig av olika sorters resurser i landskapet kallas det habitatkomplettering (efter engelskans habitat complementation). Också detta förutsätter att det går
att nå olika typer av habitat utan att förolyckas eller att det kostar
mer i energi att förflytta sig än vad resursen ger.

Behov av spridning mellan säsonger och
mellan generationer
Enskilda habitat kan också ses som ett nätverk av öar som binds
samman genom att individer sprider sig till och från dessa från en
säsong till en annan. Detta kallas en metapopulationer och innebär
att spridning sker mellan subpopulationer i samtliga ”habitat-öar”,
figur 8. För en metapopulation är det just spridning mellan delarna
som håller populationen levande på sikt, eftersom varje enskild delpopulation kan dö ut vid något tillfälle och då måste området kunna
återkoloniseras. Utdöende kan t.ex. orsakas av att miljön ändras eller
förstörs, att vädret varit särskilt ogynnsamt eller helt enkelt bero på
slumpen. Sannolikheten att den totala populationen ska överleva
ökar när spridningen mellan områden och antalet områden inom
nätverket ökar.
Ytterligare en viktig aspekt av spridning av individer mellan säsonger
är att detta bidrar till att upprätthålla en genetisk mångfald inom
populationen. Genom att individer sprider sig till en ny del av land-

skapet och sedan fortplantar sig där kommer också deras gener att
spridas. På detta sätt minskar risken att delar av populationen blir
genetiskt utarmad och därigenom mindre livskraftig. Det finns flera
exempel på hur isolerade populationer av hotade arter blivit inavlade
och därigenom fått försämrad livskraft.
Teorierna ovan tar bara hänsyn till en art åt gången, men kan översättas till att gälla hela samhällen av arter och tar då hänsyn till både
lokala och landskapsprocesser som påverkar biologisk mångfald i
ekologiska samhällen.

Ett landskapsperspektiv i planering och
förvaltning
Eftersom många arter alltså påverkas av effekter på både lokal och
landskapsskala krävs att förvaltning och planering av åtgärder sker på
båda dessa skalor, för att kunna bevara biologisk mångfald också på
längre sikt. För detta behövs underlag som möjliggör analyser och
strategiska ställningstaganden som baseras på hur föreslagna åtgärder
påverkar arter, på flera geografiska skalor. Även ekosystemtjänster,
som i grunden är beroende av många olika organismgrupper och de
processer som de medverkar till, behöver på motsvarande sätt förvaltas på fleras skalor, över både tid och rum.
Ekologiska spridningssamband ger en bild av hur olika artgrupper
potentiellt kan utnyttja resurser och röra sig i landskapet. De kan
användas som underlag för att ta hänsyn till naturtyper och arter
knutna till dessa vid planering av t.ex. infrastruktur och bebyggelse,
men också för att rikta naturvårdsinsatser, restaurering av habitat och
kompensation till de ekologiskt sett mest lämpliga områden. På detta
sätt kan spridningssamband bidra till en kostnadseffektiv naturvård.
Spridningssambanden behöver givetvis kompletteras med kunskap
och information om enskilda habitats kvalitet och lämplighet, och
andra faktorer som inte går att inkludera via den vegetationskarta
som ligger till grund för en spridningsanalys.

Grön infrastruktur, biologisk mångfald
och ekosystemtjänster
Grön infrastruktur (GI) definieras som ett nätverk av naturmiljöer
och andra ”gröna och blå” ytor, strategiskt planerade och förvaltade
för att leverera en rad ekologiska, sociala och ekonomiska nyttor
(dvs. ekosystemtjänster), inklusive att bidra till klimatanpassning. GI
är alltså mångfunktionell och sträcker sig över både stad och land,
men har delvis olika funktion på landsbygd och i städer.
På landsbygden ska GI både fungera som ett stöd för bevarande av
hotad biologisk mångfald genom att binda samman naturmiljöer till
ett ekologiskt funktionellt nätverk, och dessutom bidra med ekosystemtjänster t.ex. genom att skapa habitat för nyttoorganismer inom
jord- och skogsbruk, eller ge plats för naturlig flödesreglering av vattendrag.
I städer består GI t.ex. av vegetation på mark, tak och bjälklag, gatuträd, parker, odlingslotter, våtmarker och vattendrag. Denna infrastruktur planeras, anläggs och förvaltas i hög utsträckning av olika
aktörer och för olika syften, vilket riskerar att sänka den totala nyttan

Figur 8. En metapopulation är beroende av att individer kan sprida sig mellan habitat
nätverkets olika delar för att kunna överleva på sikt. Ju färre delpopulationer som är
sammanlänkade desto lägre är sannolikheten att populationen överlever.
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som kan skapas eftersom fler syften kan konkurrera med varandra, t.
ex. rekreativa värden kontra biologisk mångfald eller dagvattenhantering. Genom att betrakta alla dessa miljöer som delar av GI tydliggörs att en målsättning är att hantera sådana konflikter genom en
strategisk planering och förvaltning av varje del satt i sitt sammanhang. Här kan kunskap om ekosystemprocesser och konceptet ekosystemtjänster bidra med förståelse t.ex. kring begrepp som
mångfunktionalitet, synergieffekter och avvägningar mellan olika
värden och funktioner.

Spridningsanalyser i GIS
Ekologigruppen har gjort analyser med hjälp av GIS (Geografiska
InformationsSystem) som främsta verktyg i arbetet med att kartera
nätverken av utvalda livsmiljöer i Kristianstad kommun.
I arbetet med habitatnätverk brukar man använda sig av så kallade
fokusarter, det vill säga arter som får representera olika naturtyper
eller kvaliteter som för med sig en hög biologisk mångfald.
För att kunna arbeta med fokusarter behövs ett analysunderlag i
form av marktäckedata och annat geografiskt underlag av hög kvalitet. Detta bör förutom uppgifter om naturtyp också innehålla
någon annan form av kvalitetsmått, till exempel om marken hävdas,
eller skogens ålder eller förekomst av strukturer som till exempel död
ved. Kvaliteten på underlaget är i mångt och mycket det som
bestämmer kvaliteten på resultatet. Det bästa är givetvis om underlaget är baserat på fältbesök och artinventeringar.
När vi analyserar ekologiska samband och habitatnätverk måste vi
först definiera livsmiljöer eller ”patcher” för respektive nätverk. Utifrån fokusarternas/organismgruppernas ekologiska krav sätter vi upp
kriterier som värdekärnor, spridningsavstånd, barriärer och olika miljöers framkomlighet. En art knuten till ädellövskog undviker kanske
en väg genom barrskog, medan en barrskogsart lätt tar sig fram.
Detta regleras i analysen genom att man definierar olika ”motstånd”
för olika miljöer uppdelat på respektive samband. Analyserna för
mosaiklandskap/gräsmarker, småvatten/våtmarker, ädellövskog och
sandmarker bygger alltså olika motståndsmått för respektive naturtyp
10

eller marktäckeklass. Dessa motstånd blir sedan en rasterkarta som
används i spridningsanalysen (figur 9).
Byggnader bildar totala barriärer och områden med bebyggelse ges
ett högre motstånd än skogsmark och annan naturmark för alla nätverk. Skogsarterna antas även uppleva högre motstånd att ta sig över
öppen mark än arter knutna till gräs- och sandmarker. Motståndsvärdena bygger inte på några absoluta mått utan handlar om relativa
värden och baseras på tillgänglig kunskap rörande fokusarternas ekologi.
Analyserna resulterar i att spridningslänkar mellan livsmiljöerna
längs den väg som programmet finner mest framkomlig pekas ut
(figur 10). För att två livsmiljöer ska räknas som teoretiskt sammanbundna får de inte ligga så långt ifrån varandra att avståndet är längre
än att den aktuella arten antas kunna förflytta sig där emellan, och
det får heller inte finnas någon typ av barriär i vägen som förhindrar
rörelse mellan livsmiljöerna.
Som ett resultat av analysen framträder de olika patcherna som mer
eller mindre viktiga i nätverket. De redovisas i tre nivåer som de 5
procent viktigaste, de därpå följande 10 procenten näst viktigaste
samt de resterande 85 procenten. De så kallade ”viktigaste” områdena är de patcher som i analysen har störst betydelse i nätverket,
d.v.s. de som är bäst och mest länkade till andra patcher i nätverket.
Utifrån de viktigaste områdena kan sedan primära spridningskorridorer tolkas fram mellan dessa. De sekundära spridningskorridorerna
löper mellan de områden som i analysen framträtt som de resterande
85 procenten.
Analyserna har genomförts med hjälp av GIS-programmen
MatrixGreen (Bodin och Zetterberg 2010.) och Conefor Sensinode
(Saura och Torné 2012), där MatrixGreen använts för att skapa ett
nätverk av livsmiljöer (”patcher” på nätverksanalysspråk) och spridningsvägar (länkar) för respektive fokusart, som sedan analyserats i
Conefor Sensinode. Användandet av Conefor Sensinode ger möjlighet att inkludera naturvärden eller andra ekologiskt relevanta mått
som en del i analyserna. För utförlig metodbeskrivning se bilaga 1-3.
Resultaten som redovisas i kartbilder i rapporten har bearbetats för
att på ett pedagogiskt sätt visualisera habitatnätverken och de för

fokusarterna viktigaste kärnområdena och spridningskorridorerna.
De detaljerade resultaten med spridningslänkar levereras som GISfiler i shapeformat.

Resultatet ska dock tolkas försiktigt och inte ses som en absolut sanning eftersom det handlar om komplexa system. Vid en reell åtgärd
måste det aktuella området studeras i detalj och eventuellt kontrolleras i fält.

Figur 9. De grå färgerna i kartan representerar olika grad
av motstånd för en viss art/artgrupp. Ju mörkare grått desto
högre motstånd, d.v.s större barriär. Röda ytor i kartan
representerar livsmiljöer, så kallade ”patcher” för arten/
artgruppen. Här en karta med livsmiljöer och motstånd för
sandbin.

Figur 10. Spridningsanalysen i GIS resulterar i
länkar mellan patcherna,
de orangea strecken i
kartbilden som löper
mellan de mörkröda
patcherna. Det är den väg
som är lättast att ta utifrån
de kriterier som satts upp i
analysen. Observera att
länkarna går över de
ljusaste ytorna, d.v.s de
med minst eller inget
”motstånd”.
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Ekologiska spridningssamband i
Kristianstad kommun
Kristianstad kommun uppvisar ett variationsrikt landskap med en
mängd olika naturtyper. Här finns långsträckta sandstränder utmed
kusten i Hanöbukten, vidsträckta åkermarker på Kristianstadsslätten,
frodiga ädellövskogar i väster och norr, ett småbrutet mosaiklandskap
kring Linderödsåsen och såväl glesa tallskogar, torra hedar och sandstäpp som fuktiga strandängar och en variation av vattenmiljöer, från
små dammar till större sjöar och hav (figur 11).
Jordarterna i Kristianstad utgörs av morän i sydväst, väster och norr,
på slätten väster om Kristianstad dominerar lera medan resten av
slättlandskapet ända ut till kusten täcks av och mäktiga sand- och
isälvsavlagringar. (figur 12).

Habitatnätverk och fokusarter
Spridningssamband för fyra habitatnätverk med tillhörande artgrupper har analyserats detaljerat med hjälp av spridningsanalyser i
GIS, och för två olika arter/artgrupper har vi översiktligt studerat
den geografiska fördelningen av potentiella habitat och negativa
strukturer.
Analyser för spridningssamband har utförts på följande habitatnätverk med tillhörande artgrupper:

Figur 11. Markslag i Kristianstad kommun

•• Mosaiklandskap – nyttoinsekter (pollinatörer, fiender till skadeinsekter m.fl.).
•• Sandmarker – vildbin kopplade till sandiga miljöer
•• Småvatten/våtmarker – groddjur
•• Ädellövträd – ädellövträdslevande insekter
Översiktlig analys har utförts för följande arter/artgrupper:
•• Utter
•• Vadarfåglar
Figur 12. Jordartsfördelning Kristianstad kommun
13
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Mosaiklandskap och nyttoinsekter
Det mosaikartade landskapet i Kristianstad består av en mängd olika
typer av gräsmarker som är relativt jämnt utspridda över kommunen
med undantag för skogsområdena i norr där de förekommer mer
sparsamt. Centralt kring Hammarsjön och bitvis utmed kusten finns
stora sammanhängande arealer av betade gräsmarker, medan det mer
småbrutna landskapet i väster och söder innehåller till ytan mindre
och mer utspridda ytor. Här finns artrika betesmarker med mångårig
kontinuitet av hävd, hagar på gammal åkermark, torra hedar, fuktiga
strandängar och andra typer av mer eller mindre naturliga gräsmarker. I flera av dessa förekommer det skogsbryn, träddungar,
buskar, gamla åkerholmar och/eller övriga landskapselement i olika
hög grad. Dessa mosaiklandskap utgör habitat för ett flertal insekter
som bidrar med ekosystemtjänster till jordbrukslandskapet, så kal�lade ”nyttoinsekter”. Mosaiklandskapet utgör även habitat för den
mer vanligt förekommande biologiska mångfalden, dvs. en del av
vardagslandskapets värden. I närheten av tätorter kan även miljöer
som villaträdgårdar och kolonilotter utgöra viktiga habitat för många
arter som hör mosaiklandskapet till. Även andra gräsytor i tätorterna,
så som parker med öppna gräsmattor, kan fungera som spridningsvägar och så kallade ”stepping stones” genom tätortslandskapet.
Fokusart/artgrupp
I detta sammanhang har pollinatörer som är generalister, såsom
humlor och vissa solitärbin, och naturliga fiender till skadeinsekter
(t.ex. blomflugors larver, jordlöpare, nyckelpigor) samt även vanliga
arter av dagfjärilar, använts som modellorganismer.

Artrika vägrenar och åkerrenar kan
fungera som linjära spridningselement för
flera av mosaiklandskapets organismer.
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Humlor av de vanligare arterna, t.ex. jordhumlor (B. terrestris, B.
lucorum), stenhumla (B. lapidarius), åkerhumla (B. pascuorum), haghumla (B. sylvarum), har habitatkrav som innefattar underjordiska
bohålor och bon i gräsmarker, blommande träd och örter från tidig
försommar till sensommar, och en ungefärlig aktionsradie för
födosök på ca 200-750 m (Benton 2006, Persson et al. 2015, Carvell
et al. 2012, Redhead et al. 2016 ). Spridning av drottningar mellan
säsonger uppgår till minst 3 till 5 km (Lepais et al. 2010) medan
genutbyte mellan subpopulationer regelbundet sker ända upp till 10
km (Dreier et al. 2014).

Dagfjärilar har behov av både värdväxter för larverna samt nektarrika
blommor, ofta vanliga eller relativt vanlig sådana som nässlor, olika
gräs, träd och buskar, respektive tistlar, vädd och klint. Dagfjärilars
rörlighet för att finna lämpligt habitat inom säsong har uppskattats
till ca 300 m (Kuussaari et al. 2014), men många arter verkar röra sig
ännu kortade sträckor än så i medeltal (t.ex. Junker & Schmitt 2010,
Kalarus et al. 2013) och ett avtagande antal arter och individer av
fjärilar har observerats i linjära element (smala gräsmarker) <500m
från större gräsmarker (Ekroos et al. 2013). Fjärilar flyger över gräsmarker och andra öppna områden, framför allt där nektarväxter
finns, medan sluten skog utgör barriär (Kalarus et al. 2013). Både
bin och fjärilar rör sig gärna längs med skogsbryn (Kalarus et al.
2013) och andra linjära element i landskapet (Junker & Schmitt
2010).
Även naturliga fiender till skadeinsekter så som jordlöpare, spindlar,
blomflugor och insektsätande fåglar gynnas generellt av ett mosaikartat landskap med permanenta gräsmarker (sammanfattat i Dänhardt et al. 2013).
Livsmiljöer
Marker i analysen som ingår som livsmiljöer och/eller spridningsmiljöer:
•• Naturbetesmarker och övriga artrika gräsmarker
•• Övriga betade gräsmarker (inklusive torra hedar)
•• Torra-fuktiga gräsmarker, obetade
•• Torra hedar, obetade
•• Övriga gräsmarker (parker, golfbanor, gräsmattor)
Spridningsavstånd
Spridningsanalysen är utförd för tre olika spridningsavstånd. För en
analys är kriteriet att fokusarten kan sprida sig max 300 meter, för en
annan att fokusarten kan sprida sig max 750 meter, och för den
tredje att fokusarten kan sprida sig 3000 meter (figur 13).

Figur 13. Länkar mellan patcher av gräsmark i mosaiklandskapet för möjliga spridningsavstånd om 300 meter (tv), 750 meter (mitten),
och 3000 meter (th). För det kortare avståndet uppträder patcherna som fragmenterade öar i delar av landskapet. Vid 750 meter bildas
sammanhängande nätverk i stora delar av kommunen, och vid 3000 meter hänger alla områden ihop utom de allra längst i norr.
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Resultat
Spridningssambanden för nyttoinsekter i mosaiklandskap/gräsmarker i Kristianstad kommun är goda, med relativt väl sammanhållna spridningsvägar för ett spridningsavstånd på 750 meter.
Primära spridningsvägar saknas norrut men fördelar sig ganska jämnt
i landskapet i övrigt, med en tyngdpunkt på de centrala delarna av
kommunen.

träd kan fungera bra för både födosök och spridning och eventuellt
som livsmiljöer.
Strukturer som kan utvecklas för att stödja sambandet är brynmiljöer
med blommande buskar och träd, skötsel av artrika vägrenar, planering av nektarväxter i parker och bebyggelsemiljöer etc.

Längst i norr, samt delvis även i väster och längst i söder, finns mer
fragmenterade områden, men de avgränsas här till stor del av sjöar
och/eller skogsområden, medan det i andra delar är stora åkerarealer
som utgör områden tomma på lämpliga livsmiljöer eller spridningsvägar, figur 14 och 15.
Svaga samband och brister
Det som framstår i analysen som bristområden, eller områden
”tomma” på livsmiljöer och spridningsvägar, är till stora delar åkermark. Det är dock inte säkert att det förhåller sig så i verkligheten. I
det öppna odlingslandskapet finns förutom åkrar ofta mängder av
linjära element och andra strukturer som till exempel åkerrenar, vägrenar, öppna diken och åkerholmar som kan fungera som både livsmiljöer och spridningsvägar för ett flertal av de tänkta nyttoinsekter
som utgjort grund för analysen. Om sådana elementa saknas eller är
av låg ekologisk kvalitet kan dock dessa områden vara reella bristområden, vilket i så fall är negativt för vissa av de ekosystemtjänster som
jordbruksproduktionen är beroende av.
Områden med avbrott i spridningssambanden förekommer framförallt längst i norr och i väster. Men även i södra kommundelarna
finns avbrott i sambanden och några mer eller mindre isolerade
områden.

En ängshumla (Bombus pratorum)
dricker nektar ur en äppelblomma.
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Utvecklingsmöjligheter
Detaljerade studier av landskapet mellan de mer isolerade områdena
kan komma att visa huruvida det finns ett flertal strukturer som
redan binder samman dessa områden. Det kan vara åkerholmar,
brynmiljöer eller åkerrenar och vägrenar. Även tätorternas villaträdgårdar med bland annat blommande nektarväxter och gamla frukt-

Figur 14. Motstående sida tv. De primära spridningsvägarna, röda i kartan, är de
spridningsvägar som innehåller flest länkar mellan viktiga livsmiljöer i analysen, och
därmed är de vägar där spridning troligen sker i första hand. De gula ytorna är
sekundära spridningskorridorer, d.v.s. spridningsvägar där spridning är möjlig men
troligen sker i andra hand. Kartan visar resultatet av analysen gjord för ett maximalt
sprdningsavstånd på 750 meter.
Figur 15. Motståedne sida th. Kartan visar var i landskapet vi hittar de livsmiljöer som
fallit ut som viktigast för spridning i analysen. Ju mörkare rött desto större betydelse
har området i nätverket.
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Sandmarker och sandbin
Sandmarkerna i östra Skåne utgör en unik artrik miljö, ur ett regionalt, nationellt och även internationellt perspektiv. En del av Skånes
sandmarker klassas som sandstäpp som är en mycket ovanlig biotop.
På sandmarker förekommer en enorm artrikedom vad gäller vilda
bin och andra steklar, dynglevande skalbaggar, och marklevande skalbaggar såsom frölöpare samt fjärilar. Många av sandmarkernas arter
är ovanliga och rödlistade. I Kristianstad finns mäktiga sandlager i de
centrala delarna runt Hammarsjön och österut längs kusten, och här
är förutsättningarna goda för organismer knutna till sandmarker.
Spridningsanalysen för sandmarker har fokuserat på arter som är
habitatspecialister och i hög grad beroende av öppna sandmarker
(inklusive sandstäpp) med tillgång till nektarväxter för sin överlevnad. Denna analys visar alltså på vad som krävs av ett habitatnätverk ur ett bevarandebiologiskt perspektiv, snarare än ett
nyttoperspektiv (t.ex. reglerande ekosystemtjänster till odlingslandskapet, vilket generalister som humlor bidrar med). Analysen ger en
bild av vilka särskilda förutsättningar sandmarkernas arter har när
det gäller konnektivitet.
Fokusart/artgrupp
Spridningsanalysen för sandmarker är utförd med grupp sandbin i
fokus eftersom ett sådant nätverk sannolikt är generaliserbart för
sandmarkernas organismer (tabell 1). Sandbin är solitära, dvs. att
varje hona bygger ett eget bo utan arbetare och själv samlar in all mat
till sin avkomma. De bygger sina bon i marken och föredrar ofta
sandblottor i sydvända slänter med rik tillgång på pollen- och
nektarväxter.

Sandnejlika. I marker där sandnejlikan
växer är även förutsättningarna för
sandbin goda. Inventeringen av sandnejlika i Kristianstad har därför amvänts
som ett av underlagen för att identifera
tänkbara livsmiljöer i analysen.
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Ungefärligt spridningsavstånd har uppskattats till maximalt 900 m
för väddsandbi Andrena hattorfiana (Franzén et al. 2009), och maximalt avstånd för födosök ligger uppåt och strax över 1 km även för
små arter (Beil et al. 2008, Zurbüchen et al. 2010b), även om de
föredrar betydligt kortare flygavstånd (100 till 300 m) om detta är
möjligt (Franzén et al. 2009).

Livsmiljöer
Marker i analysen som ingår som livsmiljöer och/eller spridningsmiljöer:
•• Gräsmarkssanddyner (betade/obetade)
•• Sandstäpp
•• Sanddyner med örtvegetaion
•• Områden med förekomst av sandnejlika och/eller backtimjan
(gräsmark/tallskog på sandiga marker)
•• Sandiga marker, övrigt (sandbunker, sanddyner m.m.)
•• Torra hedar (betade/obetade)
•• Torra-friska gräsmarker (betade)
Spridningsavstånd
Spridningsanalysen är utförd för två olika spridningsavstånd. För en
analys är kriteriet att fokusarten kan sprida sig max 300 meter och
för en analys är kriteriet att fokusarten kan sprida sig max 1000
meter (figur 16).
Resultat
Vid ett spridningsavstånd på 1000 meter finns det fler områden som
hänger relativt väl samman. Studier visar dock att ett spridningsavstånd på 300 meter är mer troligt inom säsong för den valda artgruppen sandbin, och för fjärilsarter som också kan finnas i samma
eller delar av habitaten. Då ser mönstret betydligt sämre ut i de centrala delarna av kommunen, med flera fragmenterade marker som
ligger mer eller mindre isolerade från varandra. Längs kusten är dock
sambanden ganska goda även vid ett kort spridningsavstånd.
Det primära spridningssambandet för sandbin löper längs kusten
samt en kortare sträcka söder om Hammarsjön (figur 17 och 18).
Svaga samband och brister
Även för det längre spridningsavståndet om 1000 meter finns det
svaga samband i nätverket. Området med flera sandmarker söder om
Hammarsjön och kuststräckan ser idag inte ut att vara sammankopplade. Det finns potentiellt möjligheter att binda samman dessa båda

Figur 16. Länkar mellan patcher av sandmark för möjliga spridningsavstånd om 300 meter (tv) respektive 1000 meter (th). För det kortare avståndet är
det få patcher som hänger samman via länkar. Vid det längre avståndet bildas kluster med patcher som hänger ihop via spridningslänkarna.
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Tabell 1. Sandbin funna i Kristianstad 1990-2016. Uppgifter från Artportalen.

Artnamn
Rapssandbi Andrena bimaculata

områden med hjälp av insatser som gynnar sandbin och deras livsmiljöer. Även inom dessa båda områden finns avbrott i nätverken,
framförallt för det kortare spridningsavståndet om 300 meter.

Fibblesandbi Andrena bimaculata

Utvecklingsmöjligheter

Väddsandbi Andrena hattorfiana

Med hjälp av spridningsmönstret för ett spridningsavstånd på 1000
meter kan vi identifiera områden och spridningsvägar som är lämpliga att utveckla (figur 19). Åtgärder för att stärka sambandet består
generellt sett av naturvårdsinsatser på redan sandig mark, både på
utpekade områden och på ytor mellan dessa, för att förbättra den
ekologiska kvaliteten och konnektiviteten i dessa områden.

Blodsandbi Andrena labiata
Sotsandbi Andrena nigrospina
Batavsandbi Andrena batava
Videsandbi Andrena clarkella
Glödsandbi Andrena fulva
Äppelsandbi Andrena helvola
Vårsandbi Andrena praecox
Tandsandbi Andrena denticulata
Ljungsandbi Andrena fuscipes
Sommarsandbi Andrena nigriceps
Ängssandbi Andrena bicolor
Brynsandbi Andrena fulvida
Åssandbi Andrena ruficrus
Hagtornssandbi Andrena carantonica
Mosandbi Andrena barbilabris
Sobersandbi Andrena cineraria
Gyllensandbi Andrena nigroaenea

De största områdena med flera mindre nätverk som kan bindas
samman förekommer längs kuststräckan samt inom ett relativt stort
område söder om Hammarsjön. Inom dessa ytor dominerar sandiga
marker varför det här kan vara relativt enkelt att restaurera och skapa
nya lämpliga miljöer för arter knutna till sandmarker. De mindre
områden med utpekade sandmarker i kommunens västra delar har
sämre förutsättningar att kopplas till nätverket, eftersom sandiga
jordar här ligger som öar omgivna av morän och lerjordar.
Solitärbin klarar sig i praktiken inte utan pollenkällor och en viss
blommängd, men de kan ändå hålla sig kvar i ett område ganska
länge under en igenväxningsfas. Detta gör att man vid skötsel och
reasturering i första hand bör prioritera god tillgång på varierade pollenkällor, i andra hand tillgång på vegetationsfri, lättgrävd mark.

Sälgsandbi Andrena vaga
Alvarsandbi Andrena alfkenella
Morotssandbi Andrena minutuloides
Lundsandbi Andrena subopaca
Småsandbi Andrena minutula
Parksandbi Andrena chrysosceles
Lönnsandbi Andrena tibialis

Figur 17. Motstående sida tv. De primära spridningsvägarna, röda i kartan, är de
spridningsvägar som innehåller flest länkar mellan viktiga livsmiljöer i analysen, och
därmed är de vägar där spridning troligen sker i första hand. De gula ytorna är
sekundära spridningskorridorer, d.v.s. spridningsvägar där spridning är möjlig men
troligen sker i andra hand. Kartan visar resultatet av analysen gjord för ett maximalt
sprdningsavstånd på 1000 meter.

Vitklöversandbi
Andrena albofasciata
Ärtsandbi Andrena wilkella
Trädgårdssandbi Andrena haemorrhoa
20

Figur 18. Motståedne sida th. Kartan visar var i landskapet vi hittar de livsmiljöer som
fallit ut som viktigast för spridning i analysen. Ju mörkare rött desto större betydelse har
området i nätverket.
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Bete kan vara både positivt och negativt för sandbin beroende på
bland annat djurslag och betestryck. I ett hårt betat landskap där
inga blom- och pollenresurser finns kvar, finns naturligtvis heller
inga pollinatörer. Hårt betade ytor behöver därför tillräcklig tillgång
till ytor med pollen- och nektarväxter på marker i närheten. Sandbin
missgynnas också av alltför tät vegetation, där blottor saknas för
bobyggande. Att ha intilliggande fållor som växelvis betas och tillåts
vila för att gynna floran kan vara ett bra alternativ för att öka variationen i landskapet (pers. kom. Mikael Sörensson, 2016).

Figur 19. Motstående sida tv. Stora kartan. De ytor som är orange är sandmarker
som antas fungera som livsmiljöer och/eller spridningsmiljöer för sandbin, så kallade
”patcher”. De röda ytorna i kartorna visar områden där flera livsmiljöer hänger
samman med ett spridningsavstånd på 300 meter. De blå ytorna i kartorna visar
områden där flera livsmiljöer hänger samman med ett spridningsavstånd på 1000
meter.

Sandliljan trivs på sandstäppen och är beroende av hävd. Ett för hårt betestryck kan
dock missgynna arten.
22

Motstående sida th. Små kartor. I den inzoomade bilden över ett delområde ser vi
länkarna mellan de olika livsmiljöerna. Länkarna har tagits fram i spridningsanalysen
och visar var spridning är enklast för ett visst avstånd enligt de kriterier som satts
upp i analysen. Vid ett spridningsavstånd på 300 meter (ovan) framträder patcherna
som isolerade öar. Vid ett spridningsavstånd på 1000 meter (nedan) ökar områdena
i storlek och patcherna ingår i ett nätverk av många olika patcher.
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Ädellövträd och ädellövskog och vedlevande
insekter
I Kristianstads kommun finns områden med ädellövskog framförallt
i de norra och västra delarna, främst bestående av bok, men även
andra arter. Dessutom finns gamla ädellövträd bevarade i kulturlandskapet kring gårdar och annan bebyggelse. Gamla träd med håligheter, partier med död ved och så kallad mulm, utgör dock en brist i
dagens landskap till följd av ett rationellt skogs- och jordbruk. Det
saknas också framtida generationer av gamla fristående träd. Flera
hotade arter är knutna till just gamla och grova ädellövträd, från fladdermöss till olika typer av insekter, och deras fortlevnad är beroende
av att fler träd tillåts växa sig stora och gamla inom räckhåll för just
deras förmåga till spridning.
Fokusart/artgrupp
En spridningsanalys med vedlevande insekter knutna till ädellövträd
som fokusartgrupp, kan peka på var i landskapet värdekärnor av
gamla lövträd och ädellövskog finns, samt var gamla träd saknas och
exempelvis bör friställas och tillåtas växa sig gamla. Som fokusarter
har bokoxe (Dorcus parallelepipedus) och trubbtandad lövknäppare
(Crepidophorus mutilatu, synonym Athous mutilatus) valts för ädellövskogsmiljöer såsom bokskogarna inom kommunen, samt läderbagge
för biotopen ”gamla ädellövträd i hagmarker”.
För bokoxe sker larvutvecklingen i vitrötad ved av framförallt bok,
men även ek, och varje träd kan utnyttjas under fler år i följd (Artfakta, ArtDatabanken). Lövknäpparen har liknande habitatkrav:
grova levande eller döda hålträd av bok, ek och i vissa fall andra arter.
Den utnyttjar dock både träd i naturskogar och fristående träd i hagmarker, alléer och liknande (Artfakta, ArtDatabanken). Larven lever
på andra insektslarver i det multnande virket och utvecklingen till
fullbildad insekt tar flera år. Som adult påträffas lövknäpparen endast
några veckor under sommaren, och då oftast springande på stammar
av hålträd (Artfakta, ArtDatabanken).
Läderbaggen är knuten till håligheter med mulm i lövträd, framför
allt ek över 200 års ålder. Även bok, ask och lind, samt i mindre
utsträckning andra lövträd kan fungera som livsmiljö. Arten är indikator för en rik fauna av vedlevande arter och ingående studier av
24

spridningsförmåga har gjorts (NVV 2014a). Längsta dokumenterade
förflyttningen i Sverige är 500 m, men modeller indikerar att endast
5% av populationen förflyttar sig mer än 300 m, medan endast 1%
av populationen förflyttar sig upp till 1 km (NVV 2014a). Granplanteringar antas utgöra en barriär för spridning mellan lämpliga
hålträd (NVV 2014a).
Ett spridningsnätverk utifrån en fokusart vars egenskaper antas
omfatta både läderbaggens och bokoxen/knäpparens har gjorts i analysen.
Livsmiljöer
Marker i analysen som ingår som livsmiljöer och/eller spridningsmiljöer:
•• Ädellövskog, nyckelbiotoper och naturvärden (Skogsstyrelsen)
•• Ädellövträd (från inventeringar)
•• Övrig ädellövskog och ädellövträd
Spridningsavstånd
Spridningsanalysen är utförd för två olika spridningsavstånd. För en
analys är kriteriet att fokusarten kan sprida sig max 300 meter och
för en analys är kriteriet att fokusarten kan sprida sig max 1000
meter (figur 20).
Resultat
Sambanden för ädellövskog sträcker sig framförallt från Huaröd i
söder, längs den västra kommungränsen över Linderöd och fram till
Önnestad (figur 21). Därefter tar ett stort öppet jordbrukslandskap
med få träd vid. Norr om detta, vid Färlöv och Bjärlöv, återfinns
ytterligare ett stråk av ädellövskog, vilket sträcker sig norrut fram till
sjön Immelns stränder. Längst i söder syns ett mer uppbrutet
mönster med mindre områden ädellövskog som är relativt isolerade
från varandra.
Vid ett spridningsavstånd på 1000 meter hänger ovan nämnda stråk
relativt väl samman inom sitt utbredningsområde, medan det vid ett
spridningsavstånd på 300 meter är ett betydligt mer uppbrutet
mönster som framträder.

Figur 20. Länkar mellan patcher av ädellöträd och ädellövskog för möjliga spridningsavstånd om 300 meter (tv) respektive 1000 meter (th). För det kortare
avståndet är det få patcher som hänger samman via länkar. Vid det längre avståndet bildas två större sammanhängande nätverk i väster och i norr.
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Svaga samband och brister
Det största avbrottet i sambandet uppträder i det öppna jordbrukslandskapet mellan Önnestad, Bjärlöv, Färlöv och Kristianstad. I
kommunens centrala och östra delar saknas i stort sett ädellövskog
och ädellövträd.
Utvecklingsmöjligheter
Eftersom det tar oerhört lång tid för träd att växa upp och bli gamla
(över 100 år) med alla de kvaliteter som vedlevande insekter kräver är
det viktigt att tänka långsiktigt och säkra att en föryngring av ädellövträdsbeståndet sker, både genom plantering och genom att befintliga efterträdare ges förutsättningar för att utveckals till gamla träd.

Särskilt viktigt blir det i områden mellan befintliga ädellövsbestånd,
där det nu saknas ädellövsbestånd av god kvalitet.
En annan möjlighet att stödja ädellövssambandet är att skapa och
placera ut grov död ved längs möjliga spridningsvägar. Ytterligare ett
sätt är att placera ut så kallade ”mulmholkar” som kan fungera som
substitut för mulmen i gamla träd och dämed utgöra habitat i
väntan på att mulm skall bildas på naturlig väg.
Att utveckla och vårda befintliga brynmiljöer och att friställa äldre
träd som idag står undanskymda eller skuggigt i bryn och kring
gårdsmiljöer kan ockå bidra till att förbättra spridningssambanden
och höja habitatkvaliteten.

Figur 21. Motstående sida tv. De primära
spridningsvägarna, röda i kartan, är de
spridningsvägar som innehåller flest länkar
mellan viktiga livsmiljöer i analysen, och
därmed är de vägar där spridning troligen
sker i första hand. De gula ytorna är
sekundära spridningskorridorer, d.v.s.
spridningsvägar där spridning är möjlig
men troligen sker i andra hand. Kartan
visar resultatet av analysen gjord för ett
maximalt sprdningsavstånd på 1000 meter.

De riktigt gamla och grova ädellövträden återfinns främst i anslutning till gamla gårdsmiljöer. I befintliga brynmiljöer i bokskogarna bör man friställa äldre träd och skapa förutsättningar för yngre träd att växa till sig.
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Figur 22. Motståedne sida th. Kartan visar
var i landskapet vi hittar de livsmiljöer som
fallit ut som viktigast för spridning i
analysen. Ju mörkare rött desto större
betydelse har området i nätverket.
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Småvatten och groddjur

tabanken).

Groddjur, både salamandrar och flera arter av grodor och paddor,
finns i kommunens småvatten (tabell 2) och är lämpliga organismer
att bygga habitatnätverk för, både eftersom groddjur generellt är
hotade och omfattas av EUs art- och habitatdirektiv, och eftersom
deras livsmiljöer i stort sett försvunnit ifrån många landskap.

Vandringen till lekplatsen kan komma igång plötsligt när förhållandena är rätt. Lite varmare väder i kombination med regn kan leda till
massvandringar av groddjur från övervintringsplatser till lekplatser.
De olika arterna rör sig olika bra beroende på biotop och terräng.
Paddan är mindre känslig för uttorkning och kan röra sig längre
sträckor i torrare områden. Grodorna är avsevärt mycket bättre på att
hoppa och tar sig lättare över hinder längs marken som lägre murar,
järnvägsräls, blockerande vegetation och trottoarkanter. Dessa skillnader innebär att grodor, paddor och salamandrar kan röra sig olika
långt från övervintringsplats till lekplats med den energi de har kvar
efter övervintringen (Mörtberg et al. 2006).

De mest betydelsefulla biotoperna för groddjur i Skåne utgörs av
strandzoner och småvatten som är vattenfyllda under hela larvutvecklingen, omgärdat av en mosaik av gräsmarker, buskage och träddungar. Vissa arter väljer även att leka i mer tillfälliga pölar, kärr och
översvämningszoner. I områden där lekvatten och övervintringsplatser ligger långt åtskilda tvingas grodorna till regelbundna kilometerlånga vandringar mellan desssa. Även de nymetamorfoserade
djuren måste vandra motsvarande sträckor från lekvatten till landoch övervintringshabitat. Därför kan ledlinjer i och genom åkermark
i form av vägrenar, diken, buskridåer m.m. vara viktiga för att underlätta spridning mellan lokalerna.
En spridningsanalys för groddjur kan ligga till grund för prioritering
av var småvatten bör anläggas eller restaureras för att gynna spridningsmöjligheter av groddjur och kolonisering av nya vatten.
Fokusart/artgrupp
Den rödlistade Strandpaddan leker framförallt i grunda och ofta
temporära småvatten, vikar och översvämningszoner i större vatten
eller sjöar, samt längs havsstränder. Fortplantning sker vid en salthalt
av upp till ca 5–6 promille, medan ägg- och larvutveckling kan ske
vid upp till 10 promille salthalt. Omgivande biotop bör vara fuktiga
betade ängsmarker, sandiga torrängar eller sanddynområden (Artfakta, ArtDatabanken).
Groddjur är generellt sett hotade av bland annat igenväxning av
strandzoner och plantering av barrträd i landskapet som både försämrar habitaten och möjligheterna för spridning mellan olika livsmiljöer. Även för högt betestryck som skadar strandzonens
vegetation, exploatering och trafikdöd är hot mot groddjurens överlevnad, liksom signalkräftor och rovfisk i dammar och småvatten
eftersom dessa äter upp grodornas ägg och yngel. Även dålig vattenkvalitet, t.ex. i form av övergödning är ett problem (Artfakta, Artda28

Många studier har gjorts kring spridningsstrategier och avstånd till
och från lekplatser (t.ex. Sinsch 1988, 1990, Reading et al. 1991,
Malmgren 2002). Få studier har dock gjorts som försöker relatera
underlaget eller biotopen till spridningsavståndet. En padda kan
under vårvandringen exempelvis röra sig 2 km genom optimala
marker (ex. fuktlövskog med slätt fältskikt eller bäckar och diken)
men kanske inte klarar mer än 200 meter längs en järnvägsbank med
makadam (Andrén, pers. komm. 2005).

Tabell 2. Groddjur funna i Kristianstad 19902016. Uppgifter från Artportalen.

Artnamn
Större vattensalamander Triturus cristatus
Mindre vattensalamander
Lissotriton vulgaris
Vanlig padda Bufo bufo
Strandpadda Epidalea calamita
Lövgroda Hyla arborea
Långbensgroda Rana dalmatina
Vanlig groda Rana temporaria
Åkergroda Rana arvalis

Figur 23. Länkar mellan patcher av småvatten/våtmarker för möjliga spridningsavstånd om 1000 meter (tv) respektive 2000 meter (th). För det kortare
avståndet är det få patcher som hänger samman via länkar. Vid det längre avståndet bildas ett komplext nätverk av spridningsvägar mellan patcherna över
hela kommunen
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Livsmiljöer
I analysen ingår som livsmiljöer och/eller spridningsmiljöer:
• Småvatten/stående vatten
• Fuktängar/havsstrandängar
• Limnogena våtmarker/kärr
• Observationer från artportalen
Spridningsavstånd
Spridningsanalyser för groddjur har gjorts tidigare, bl.a. för Stockholms stad (Mörtberg et al. 2006). Uppskattningar av spridningsavstånd och barriärer som använts i den här analysen har hämtats både
från Mörtberg et al. (2006) och andra källor (NVV 2014b, 2008,
2007b).
Spridningsavstånd som använts i analysen är 1000 och 2000 meter
(figur 23).
Resultat
Större sammanhängande områden med miljöer för groddjur återfinns i fuktiga marker kring Hammarsjön, kring Araslövssjön, våtmarksområdet kring naturreservatet Egeside samt utmed kusten norr
om Åhus. Mindre sammanhängande områden finns utmed sjöstränderna i kommunens norra del. Småvatten som ligger som isolerade
öar i landskapet återfinns jämnt utspritt över i stort sett hela kommunen.
Spridningssambanden uppvisar samma mönster vid ett spridningsavstånd på 1000 meter, några spridningssamband mellan ovan nämnda
områden saknas i princip, endast ett fåtal områden är sammankopplade inom 1000 meter (figur 24). Vid ett spridningsavstånd på 2000
meter hänger däremot i princip alla områden ihop (figur 23).
Svaga samband och brister
Spridningssamband saknas mellan såväl större sammanhängande våtmarker och fuktängar, mellan dessa och mindre småvatten, liksom
mellan småvatten utspridda i landskapet vid ett spridningsavstånd på
1000 meter. Vid spridningsavstånd på 2000 meter binds de olika
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Vanlig groda. Groddjur, både salamandrar och flera arter av grodor och paddor, finns i
Kristianstads kommun.

Figur 24. Motstående sida tv. De primära spridningsvägarna, röda i kartan, är de
spridningsvägar som innehåller flest länkar mellan viktiga livsmiljöer i analysen, och
därmed är de vägar där spridning troligen sker i första hand. De gula ytorna är
sekundära spridningskorridorer, d.v.s. spridningsvägar där spridning är möjlig men
troligen sker i andra hand. Kartan visar resultatet av analysen gjord för ett maximalt
sprdningsavstånd på 1000 meter.
Figur 25. Motståedne sida th. Kartan visar var i landskapet vi hittar de livsmiljöer som
fallit ut som viktigast för spridning i analysen. Ju mörkare rött desto större betydelse
har området i nätverket.
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områdena samman, men många av spridningslänkarna passerar då
större vägar och löper i anslutning till tätorter.
Utvecklingsmöjligheter
Groddjuren är en av de artgrupper som drabbas allra hårdast av
exploatering i anslutning till deras livsmiljöer då de både behöver ett
fiskfritt vatten och en närliggande naturmark för att kunna föröka
sig, överleva och övervintra. Trafikerade vägar som saknar grodtunnlar i närheten av lekdammar kan decimera hela samhällen av
groddjur, då särskilt om våren då groddjuren ska ta sig till den tänkta
yngeldammen efter vinterns dvala.
Spridningslänkarna för ett spridningsavstånd på 2000 meter kan
användas för att utmed dessa studera landskapet i detalj för att identifíera lämpliga platser att sätta in åtgärder i. Åtgärder kan vara att
skapa nya lekvatten och övervintringsplatser eller att restaurera
befintliga vatten så att de blir mer lämpade för groddjur.
Groddjur är relativt snabba på att ta nyanlagda dammar i besittning.
Om det saknas övervintringsmiljöer kan en artificiell sådan anläggas,
ett så kallat ”grodhotell”. Där vägar löper genom viktiga grodområden kan åtgärder för att minimera att groddjuren dödas i trafiken
vara lämpliga, så kallade grodtunnlar (mycket små ekodukter) och
ledarmar under och längs med vägar.
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Översiktliga analyser
De översiktliga analyserna för vadarfåglar och utter visar var i Kristianstad kommun det finns potentiellt goda habitat för dessa arter/artgrupper. Även brister och negativa strukturer i anslutning till dessa
habitat tas upp översiktligt.

Brister och utvecklingsmöjligheter
Stora delar av de fuktiga strandängarna innehåller trädridåer som kan
vara en orsak till att till exempel häckning uteblir. Denna typ av förenklad analys får dock ses som ett underlag för vidare undersökningar av kvaliteten i de områden som pekas ut och eventuell
komplettering med områden som inte fångats upp.

Fuktiga gräsmarker och vadarfåglar
En översiktlig analys av tillgång till lämpligt habitat har gjorts utifrån
de habitatkvaliteter som inverkar på boplats, födosöksmiljö, skydd
mot predatorer och som en ”typisk vadare” kräver för att häcka.
Träd- och buskridåer i landskapet utnyttjas som utkikspunkter för
rovfågel och leder till att vadare undviker att häcka inom ett avstånd
om cirka 150m från träd (pers. kom. Hans Cronert). I den här analysen kombineras potentiellt lämpliga blöta miljöer och ”negativa”
strukturer som trädridåer för att se vilka blöta miljöer som är lämpliga och vilka miljöer som kan vara lämpliga att restaurera/röja och
därmed öka värdet som häckningsmiljö.
Miljöerna i analyserna som ingår i den här rapporten är klassade med
hjälp av fjärranalys, och blöta miljöer kan vara svåra att fånga med
fjärranalys. Det beror på att vattennivån varierar över säsongen,
liksom vegetationsstruktur och graden av hävd kan variera över tid.
Strandängar riskerar därför att ”felklassas” när det gäller vegetationens lämplighet för vadare och resultaten av analysen måste granskas
så att kända vadarhabitat verkligen fångas upp av biotopkartan. Ett
annat exempel på kvaliteter som är svåra att fånga med fjärranalys av
den typ som detta arbete baseras på rör vegetationens struktur på
lokal skala. Det finns indikationer på att det idag kan vara just vegetationsstrukturen som har en stor negativ inverkan på vadarfaunan i
kommunen, eventuellt orsakad både av både hårt bete av gäss och av
föroreningar med höga järnhalter (pers. kom. Hans Cronert).

Figur 26. Inom habitaten för vadarfåglar finns
både bra och mindre lämpliga ytor. De mörkt
röda ytorna utgör de bästa habitaten där
trädridåer saknas inom 150 m, och de orangea
ytorna är habitat som innehåller träd. Där kan
rovfåglar sitta och utgöra ett hot, varför
vadarfåglarna ofta undivker att häcka i sådana
miljöer.

Resultat
Kring Hammarsjön och Araslövssjön samt utmed kusten norr om
Åhus finns större sammanhängande arealer med fuktiga strandängar
lämpliga för vadarfåglar. Endast ett fåtal områden är dock helt öppna
och i avsaknad av trädridåer (figur 26,27 och28).
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Figur 27. Kartan visar lämpliga habitat för vadarfåglar - dvs. habitat som är fria från trädridåer
och skog inom 150 meter.

Figur 28. Kartan visar habitat som skulle kunna vara lämpliga för vadarfåglar, men där det finns
trådridåer eller skogsbryn inom 150 meter.
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Utter
Utter fungerar som en paraplyart som indikerar allmänt gynnsamma
och fiskrika förhållande i vattendrag (NVV 2006). Utter förekommer sedan tidigare i kommunens norra delar. Artportalen rapporterar 124 fynd av utter i Kristianstad kommun mellan
1990-2016.
En översiktlig analys, där lämpliga uttervatten kombineras med
negativa strukturer som vägar, kan ge svar på hur väl sammankopplade dessa områden är med Helge å och de mer centrala delarna av
kommunen.
En spridningsmodell för utter har gjorts av en italiensk forskargrupp,
som då specificerat habitatkrav (daglig rörelse <500 m) och spridningsförmåga i olika biotoper: spridning av ungdjur sker framförallt
längs vattendrag, medan barriärer utgörs av tätorter, vägar och branta
sluttningar (>45 graders lutning) (Carranza et al. 2012). I den här
analysen har vi dock inte tagit hänsyn till branta sluttningar.
Uttrar hittas ibland döda på vägar i kommunen (pers. kom. Karin
Hernborg), och trafikdöden anges även som ett hot i nationella och
internationella rapporter (NVV 2006).
Livsmiljöer
Marker i analysen som ingår som livsmiljöer och/eller spridningsmiljöer:
•• Sjöar
•• Vattendrag
Spridningsavstånd
En 500 meters buffer har skapats från miljöer som pekats ut som
potentiella habitat för utter.
Resultat
Analysen visar att det för de centrala delarna av kommunen finns ett
sammanhängande vattensystem från kusten med Helge å, Vramsån,
Vinne å, Hammarsjön och Araslövssjön (figur 29). Sjöarna i norr
hänger däremot inte samman på liknande sätt och inte heller en
buffer på 500 meter kring mindre och större sjöar skapar ett sammanhängande mönster.
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Sjöarna i norr visar heller inte något samband med sjö- och vattendragssystemet i de centrala delarna.
Brister och utvecklingsmöjligheter
På flera håll inom analysens tänkta dagliga aktivitetwsområde för
utter förekommer korsande trafikerade vägar, järnvägar och bebygelse. Analysen ger endast en översiktlig bild och en mer detaljerad
undersökning bör göras för att kunna prioritera var åtgärder bör
sättas in för att minska risken för att utter dödas av trafiken.

Figur 29. Karta över vattendrag som potentiellt är lämpliga för utter med
en buffert om 500 meter. Större vägar är markerade och utgör en risk för
att utter dödas av trafik.
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Diskussion
De ekologiska spridningssamband som presenteras i denna rapport
(och som även levereras som GIS-filer) kan fungera som stöd för
beslut kring restaurering och skötsel av naturmiljöer. De kan också
utgöra en bas för att planera för förvaltning av kommunens gröna
infrastruktur, och för strategiska beslut kring bebyggelseutveckling
och kompensation av naturvärden vid ingrepp.
Ett spridningssamband ger en bild av vilka delar av landskapet som
olika organismgrupper utnyttjar. Det indikerar också i vilken
utsträckning landskapets habitat är sammankopplade, beroende på
organismers spridningsförmåga, och ger alltså en bild av en viss biotops funktionella konnektivitet över landskapet, vilket är en av förutsättningarna för att upprätthålla kommunens biologiska mångfald.
Resultaten av spridningsanalyser av valda biotoper och organismgrupper från Kristianstads kommun visar att stora delar av kommunen sannolikt har goda förutsättningar för att upprätthålla en hög
biologisk mångfald av dessa grupper, men att det finns områden med
brist på tillgängligt habitat och konnektivitet. Eftersom sambanden
är analyserade för olika spridningsavstånd, kan resultaten för de
längre avstånden indikera var det finns potential för restaurering eller
andra insatser för att återskapa habitat och stärka nätverken.

Mosaiklandskap och nyttoinsekter
Analyserna på 300 m representerar arter som är relativt svårspridda,
t.ex. dagfjärilars spridning och marklevande organismers, som rovskalbaggar, säsongsspridning. Analysen på 750 m kan motsvara humlors dagliga rörelse för att födosök, medan 3000m motsvara
flygkapaciteten hos humledrottningars och hanars spridning mellan
säsonger.
Analysen på 3000 m visar ett mycket väl sammanbundet landskap,
vilket indikerar att risken för att humlepopulationer isoleras genetiskt är mycket liten. Analyserna på 750 respektive 300 m visar att en
del områden inte är inkluderade i sambandet. Det som i analysen ser
ut som områden ”tomma” på habitat och spridningsvägar domineras
av åkermark. Eftersom de organismer som är fokusgrupp i denna
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analys är sådana som utför viktiga ekosystemtjänster till just jordbruksproduktion (naturlig skadedjursbekämpning och pollinering)
är detta värt att uppmärksamma. I det öppna odlingslandskapet finns
förutom åkrar ofta linjära obrukade element och andra strukturer
som till exempel åkerrenar, vägrenar, öppna diken och åkerholmar
som kan fungera som både livsmiljöer och spridningsvägar för ett
flertal nyttoinsekter. Det underlag som analyserna bygger på innehåller dock inte sådan strukturer, vilket innebär att ytterligare habitat
kan tillkomma och förbättra bilden av jordbruksområdena. Detta
behöver dock undersökas med flygbilder och/eller i fält.
Anpassad skötsel för att öka kvalitet av dessa strukturer om/där de är
ovanliga eller av låg kvalitet, och/eller att så in blomremsor och liknande vegetation, är ett relativt enkelt sätt att öka variationen och
gynna jordbrukslandskapets nyttoorganismer och biologiska mångfald, vilket fler studier från skånska landskap visat (Dänhardt et al.
2013).

Sandmarker och sandbin
Analyserna av sandmarker och sandbin visar att sandområdena i
princip är uppdelade i två områden, ett som följer kusten och ett
område som ligger mer centralt i kommunen. Med ett spridningsavstånd på 1000 m hänger respektive område relativt väl samman,
medan analyser med 300 m spridning pekar på att dessa är uppdelade i mindre områden. Framförallt i de centrala delarna av kommunen finns flera potentiella sandmarker som ligger mer eller
mindre isolerade från varandra.
Avståndet om 300 m kan antas vara rimligt för arter som har något
lägre spridningsförmåga än vildbin, t.ex. dagfjärilar och frölöpare.
Svartfläckig blåvinge är en art som är typisk för sandmarker med
både backtimjan och rödmyror (fjärilens värdväxt respektive värdorganism under larvutvecklingen). Ett spridningsnärverk för denna art,
och andra arter med snävare habitatkrav än sandbin, kan därför ses
som delmängder av det nätverk som presenterats här.
Åtgärder för att stärka spridningssambanden består framför allt av
naturvårdsinsatser på redan sandig mark för att öka eller återskapa
ekologiska kvaliteter som gynnar sandmarkernas flora och fauna

generellt. Resultaten av analyserna kan utgöra ett underlag för att
prioritera vilka områden som är viktigast att restaurera, och vilka
områden som idag utgör viktiga länkar och därför bör skötas för att
upprätthålla habiatkvalitet och även undantas från exploatering.

Ädellöv och vedlevande insekter
Spridningsnätverket för ädellövskog sträcker sig framför allt genom
kommunens norra och västra delar. Eftersom analyserna varit
begränsade till Kristianstads kommun har inte områden utanför
kommunen kunnat inkluderas, även om de potentiellt binder
samman livsmiljöerna. Ett resonemang om hur samband som går
utanför kommunens gräns kan hanteras i samarbete med omgivande
kommuner bör eventuellt inkluderas i vidare analyser och strategier
för hur nätverket ska förvaltas.
Liksom småbiotoper delvis saknas i nätverket för mosaiklandskapet,
kan det finnas gamla ädellövträd (enskilda träd eller mindre bestånd)
som inte ingår i det underlag som använts i analyserna. Mosaiklandskapet, med träddungar och alléer kring gårdar, och med trädbevuxna betesmarker, kan hysa både gamla träd, död ved och lämpliga
miljöer i form av solbelysta stammar. En inventering av sådana miljöer kan komplettera bilden och underlätta riktade insatser för att
säkra dessa värden för framtiden. För att upprätthålla ädellövsnätverket krävs att redan gamla träd skyddas och sköts för att framgent
kunna erbjuda habitat. Dessutom behöver efterträdare till dessa få
rätt förutsättningar för att bli riktigt gamla. Slutligen behövs en föryngring av ädellöv så att alla åldersklasser finns representerade och att
andelen unga träd är så högt att tillräckligt många av dessa kommer
att bli gamla för att nätverket inte ska degenerera.
Liksom för solitära jätteträd behöver skogsområden med ädellöv förvaltas för att behålla eller utveckla olikåldriga bestånd. För detta
krävs anpassade metoder för skötsel och avverkning.

Småvatten och groddjur
Kristianstad ser ut att ha en relativt god potential för en rik groddjursfauna i och med att nätverket för ett spridningsavstånd på 2 km
inkluderar stora delar av kommunen. Detta avstånd får dock ses som
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en övre gräns för groddjurens vandring och åtgärder behöver sannolikt sättas in för att nätverket ska realiseras.
Åtgärder kan vara att, inom utpekade spridningsområden och länkar,
identifiera ytterligare områden lämpliga för att anlägga grodvatten
eller för att restaurera befintliga vatten för att öka kvaliteten för groddjur. Både fisk och signalkräftor äter grodägg och yngel och till synes
lämpliga vatten kan därför i verkligheten vara oanvändbara för
grodor. Också miljöerna mellan olika småvatten och mellan småvatten och övervintringsplatser kan ses över för att underlätta groddjurens vandringar under säsongen. Vägar som skär igenom, eller går
nära, utpekade groddjursmiljöer bör eventuellt förses med passager
(grodtunnlar) för att begränsa trafikdöden.

Fuktiga gräsmarker och vadare
Analysen av fuktiga gräsmarker, framförallt i form av strandängar,
baseras på deras lämplighet som häckningsmiljö för vadare och är
alltså inte en spridningsanalys. Målet med analysen var att belysa
vilka potentiella häckningshabitat som i dagsläget inte uppfyller de
krav som häckande vadarfåglar antas ha framförallt gällande skydd
från rovfåglar. Resultat visar att flera betade fuktiga gräsmarker och
strandängar ligger i närheten av trädridåer och andra utkiksposter för
rovfåglar, och detta i kombination med andra faktorer, kan påverka
antalet häckande fåglar. Andra faktorer kan i detta fall vara för högt
eller för lågt betestryck och dess effekter på vegetationen, men även
föroreningar i angränsande vattendrag kan spela in.
Resultatet av denna analys bör jämföras med fältbesök för att avgöra
i vilken utsträckning utpekade habitat faktiskt är lämpliga för vadare
och om åtgärder i form av röjning av träd och buskage för att minska
predationsrisken från rovfågel därför är rätt väg att gå. Om sådana
åtgärder genomförs är det värdefullt att samtidigt starta ett övervakningsprogram för att kunna utröna om åtgärder får avsedd effekt på
antalet häckande vadare.

Vattendrag och utter
För vattendrag som potentiellt kan utgöra livsmiljö för utter har en
översiktlig analys gjorts, med målet att ge en bild av var uttrar kan
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tänkas röra sig i landskapet i sin dagliga aktivitet, och i vilken
utsträckning de då kommer i närheten av trafikerade vägar vilket
innebär en risk att dödas av trafik.
Resultatet visar att det finns områden som sannolikt är svåra för
uttrar att röra sig igenom, eftersom lämpliga vattendrag ligger långt
ifrån varandra och eftersom vägar löper i närheten eller skär igenom
områdena. Fördjupade inventeringar och analyser behövs dock för
att avgöra vilka områden som faktiskt hyser utter och vilka vägar de
utnyttjar för att förflytta sig. Befintliga resultat kan dock redan idag
användas för att indikera var nya vägar eller ökning av trafikbelastningen kan vara skadligt för utter och att detta bör utredas vidare för
att kunna anpassa vägdragning.

Vidare arbete
Resultaten av analyserna bör verifieras med fältbesök, åtminstone i
områden som pekas ut som särskilt viktiga och i de fall kända habitat
inte har kommit med i nätverken på grund av att de saknats i det
underlagsmaterial vi haft tillgång till.
Ett möjligt sätt att arbeta vidare med resultatet av analyserna kan
vara att undersöka huruvida olika nätverk överlappar, och i vilken
utsträckning områden som är viktiga för flera nätverk är skyddade.
Även för områden som är särskilt viktiga för konnektivitet inom ett
nätverk bör skyddsstatus undersökas. Ett alternativ kan vara att ta
fram någon form av riktlinjer för hur nätverkens utpekade områden
behandlas om eller när exploatering inom eller i närheten av dessa är
aktuellt.
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Bilaga 1 – Teknisk
metodbeskrivning
Metodbeskrivningen är uppdelad i två avsnitt, varav arbetsgången för
spridningsanalyser beskrivs i det första avsnittet och arbetsgången för
habitat- och barriäranalyserna beskrivs i det andra.
För arbetsgången för spridningsanalyser (även kallat
konnektivitetsanalyser) finns tre viktiga delmoment:
1. Sammanfogning av databaser och underlag i GIS, som underlag
för spridningsanalys.
2. Val av fokusarter för ekologisk konnektivitetsanalys.
3. Modellkonstruktion av artgruppernas habitatnätverk.
För arbetsgången för habitatkvalités- och barriäranalysen finns två
viktiga moment:
4. Val av fokusarter för habitatkvalitésanalys och
spridningsbarriärsanalys
5. Modellkonstruktion av artgruppens habitatnätverk.
Därutöver beskrivs osäkerheterna med analyserna:
6. Osäkerheter i dataunderlag
7. Osäkerheter i kunskapsunderlag
Sammanfogning av databaser och underlag i GIS, som underlag för
spridningsanalys
Syftet med att sammanfoga databaser och GIS-underlag inför en
spridningsanalys är att skapa ett underlag som återspeglar distributionen
av livsmiljöer för de arter vars spridning man vill analysera. Utöver att
kartera distributionen av livsmiljöer så är det även intressant att i

dataunderlaget identifiera olika typer av miljöer som kan fungera som
hinder för arternas spridning i landskapet. Detta för att modellen ska ge
en mer verklighetstrogen bild av spridningen. Grundförutsättningen för
att analysera ekologisk konnektivitet och spridning i GIS behövs
heltäckande vegetationskarteringsunderlag av god kvalitet, ett exempel
på ett sådant underlag är Stockholms stads biotopkarta. Utan underlag
av rätt typ och kvalitet så riskeras att analysens resultat blir undermåliga,
eller ännu värre, missvisande. Vegetationskarteringsunderlagen används
dels för att identifiera modellarternas livsmiljöer, mellan vilka analysen
beräknas, och för det mellanliggande landskapet, över vilken analysen
beräknas. Eftersom högkvalitativt underlag är en förutsättning för att ge
högkvalitativa analysresultat så samlades relevant befintligt
vegetationsinventeringsdata och marktäckesdata in och sammanfogades
till en vegetationskarta med en representation av landskapet över hela
analysområdet. Ifrån Kristianstads kommun inhämtades GIS-underlag
från och i form av;


Kristianstad kommuns vegetationskarta



Kristianstad kommuns biotopkarta konstruerad av Metria



Kristianstad kommuns vattendragskarta



Kristianstad kommuns träddatabas



Kristianstad kommuns administrativa gräns



Flygfoto från 2014



IR-flygfoto från 2010



Trädhöjdsdata



Vattendrag

Utöver GIS-underlaget från Kristianstad kommun så inhämtades även
underlag från länsstyrelsen i Skånes län (LST), Lantmäteriet (LM),
Skogsstyrelsen (SS), jordbruksverket (JBV), Naturskyddsföreningen
(NSF), Trafikvärket (TRV) och Artportalen (AP)



Länsstyrelsen i Skånes markanvändningskarta (Metria)



Länsstyrelsens i Skånes träddatabas i samarbete med SLU
(LST)



Ängs och hagmarksinventeringen (LST)



Våtmarksinventeringen (NSF & LST)



Fastighetskarta (med marktäcke, vattendrag, byggnader
samt järnvägs- och kraftledningsnätverket levererade som
individuella dataset)



Nyckelbiotoper (SS)



Områden med naturvärde (SS)



Jordbruksverkets blockdatabas, bete (JBV)



Jätteträdsinventeringen (NSF och kommunen)



Vägnätet (TRV)



Artfynd (AP)

När datainsamlingen slutförts så täcktes hela analysområdet
vegetationsklassad geografisk information (framför allt av Kristianstad
vegetationskarta och fastighetskartan). För spridningsanalyserna krävs
det att det finns ett dataskikt som väl representerar analysområdets
skilda landskapselement, både naturliga och antropogena. Det är detta
dataunderlag som modellarternas förflyttning beräknas över (även kallat
motståndsraster, friktionsraster och motståndsmatrix m.fl.). Ett sådant
dataskikt erhålls genom att slå samman flera av de inkomna
dataunderlagen. I detta fall bedömdes i samråd med beställaren att
Kristianstad kommuns vegetationskarta utgör det underlag med högst
kvalité, både vad avser semantik och aktualitet i jämförelse mot de
andra dataunderlager, och skulle utgöra det huvudsakliga underlaget för
motståndslagret. Det är dock inte heltäckande, så tomrummen mellan
täcktes med marktäckesinformation från Fastighetskartan.
Fastighetskartan har en mer generaliserad klassindelning och en lägre
spatial upplösning jämfört Kristianstad kommuns vegetationskarta, men
bedömdes vara mer lämpad för detta avseende jämfört mot Kristianstad
kommuns biotopkarta. I Kristianstad kommuns vegetationskarta fanns
det dessvärre ursprungligen objekt med oklar vegetationsklassning,
exempelvis ’ANNAN NATURTYP’ eller ingen klassning alls, vilka
hanterades genom en omklassning där information från de övriga
dataunderlagen implementerades. Efter att ett heltäckande
vegetationsunderlag erhållits infördes andra data som var av intresse för
analyserna då de kan påverka spridningsförutsättningarna. Från
Fastighetskartan infördes byggnader, järnväg och vattendrag, från
Kristianstad kommun fler vattendrag och från Trafikverket vägnätet.
De data som representerar linjeelement; järnväg, vägnätet och
vattendrag ”buffrades” med ett lämpligt medelvärde representerade
deras ungefärliga bredd (i meter) vilket uppskattades genom
slumpmässig granskning av objekten mot flygfoton. Nedan beskrivs de
specifika urvalen och tilldelade buffervärden:

Trafikverket vägnätskarta
 "HASTIGHGRA" LIKE '%90%' OR "HASTIGHGRA" LIKE
'%100%' OR "HASTIGHGRA" LIKE '%80%' OR
"HASTIGHGRA" LIKE '%110%' >> Buffer 7m (ungefärlig
bredd 14m)
 ("HASTIGHGRA" LIKE '%70%' OR "HASTIGHGRA" LIKE
'%50%' OR "HASTIGHGRA" LIKE '%60%' OR
"HASTIGHGRA" LIKE '%40%') AND "HASTIGHGRA" NOT
LIKE '%90%' AND "HASTIGHGRA" NOT LIKE '%80%' AND
"HASTIGHGRA" NOT LIKE '%100%' >> Buffer 5m
(ungefärlig bredd 10m)
 "HASTIGHGRA" ='30' OR "HASTIGHGRA" ='5' >> Buffer
5m (ungefärlig bredd 10m)
Fastighetskartans järnvägskarta
 "BESKRI" = 'Järnväg med enkelspår' OR "BESKRI" = 'Övrig
järnväg' >> Buffer = 3m (ungefärlig bredd 6m)
 "BESKRI" = 'Järnväg i underfart/tunnel' >> Buffer 0m (Går
under jord och skall ej medräknas)
Fastighetskartans vattendragskarta
 "BESKRI" = 'Bäck/dike' >> Buffer 3m (ungefärlig bredd 6m)
 "BESKRI" = 'Vattendrag under markplan' >> Buffer 0m (Går
under jord och skall ej medräknas)
Kristianstad kommuns vattendragskarta
 "TYP" = 'Dike, kant' OR "TYP" = 'Dike, mitt' OR "TYP" =
'Vattendrag, mindre' >> Buffer 3m (ungefärlig bredd 6m)
 "TYP" = 'Vattendrag, större' >> Buffer 5m (ungefärlig bredd
10m)
För vattendragen skall buffervärdet representera en ungefärlig bredd
vilken motsvarar vattendraget samt kantzonen där vegetationen ofta
kan gynna spridningsförutsättningarna för groddjur och insekter

Det sammanfogade underlaget tilldelas alla marktypernas (även
underklasser) olika värden, vilka representerar fokusarternas
”svårigheter” att förflytta sig över det, varav ett lägre värde motsvarar
en lägre svårighet och vice versa. För en detaljerad lista över de olika
marktypernas motstånd se bilaga 3. Det sammanfogade underlaget
kommer i rapporten hädanefter att benämnas ”Kristianstad motstånd”
(se figur 1.)

Kompletterande flygbildstolkning
Som komplement till det befintliga dataunderlaget genomfördes
flygbildstolkning av golfbanor och täktområden för att identifiera
småvatten som yngeldammar för groddjur. Till flygbildstolkningen
användes högupplösta IR- och ortofoton, vilka tillhandahölls via WMS
från Lantmäteriet.

Val av fokusarter för ekologisk konnektivitetsanalys
När man ska genomföra en analys av ekologisk konnektivitet är det
viktigt att det är väl definierat för vilket eller vilka djur som analysen är
representativ för. Kristianstad kommun efterfrågade inom detta
uppdrag att de ekologiska sambanden skulle studeras för flera
artgrupper kopplade till olika livsmiljöer för att erhålla en samlad bild av
kommunens ekologiska förhållanden i nuläget. Syftet med utredningen
är att de resultat som produceras ska kunna användas som underlag i
arbetet för kommunens kommande grönstrukturplan, samt i arbetet
med att bevara befintliga ekologiska spridningssamband. Fyra
artgrupper med helt eller delvis skilda livsmiljöer studerades för att på
så vis erhålla en samlad bild. De artgrupper som studerades är
1)Ädellövträdslevande insekter främst kopplade till bok och ek såsom
bokoxen, 2) groddjur 3) nyttoinsekter kopplade till gräsmarker, 4)
sandbin.

Modellkonstruktion av artgruppernas habitatnätverk

Figur 1 Motståndsraster som representerar spridningsmotståndet/kostnaden för
nyttoinsekter kopplade till gräsmarker

För varje enskild artgrupp identifieras livsmiljöer. Därefter uppskattades
artgruppens maximala spridningsavstånd och dess möjlighet att förflytta
sig över skilda markytor, vilket baseras på befintlig kännedom om
artgruppen. Informationen fördes samman för att konstruera den
modell för de olika fokusarterna rör sig genom landskapet i
spridningsanalysen. Nedan beskrivs de specifika urvalen och
modellkonstruktionen för varje enskild fokusart.

Definition av livsmiljö och spridningsförutsättningar för
ädellövträdslevande insekter
Urval av livsmiljöer
I detta avseende valdes alla ädellövträd och alla ädellövskogar ut ur
Kristianstad kommuns träddatabas, Kristianstad kommuns
vegetationskarta, Länsstyrelsen i Skånes träddatabas, Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering och Skogsstyrelsens inventering av
naturvärdesområden. För de data som representerade enskilda träd
användes trädart, omkrets och vitalitet (ex friskt) som värdefaktorer och
för de data som representerade skog användes trädart, naturvärde/ålder,
förekomsten av jätteträd och dödved som värdefaktorer. I de fall där
information om ålder saknades för ädellövskogarna användes istället
naturvärde som informationskälla, då naturvärde generellt korrelerar
med åldern på skogen. Värdet på faktorerna justerades så att en
nyckelbiotop med förekomst av jätteträd och dödved skulle ha ett
liknande samlat värde som ett enskilt friskt träd med stor omkrets
(>4m). De olika faktorerna värderades enligt följande schema:

Värdefaktor för enskilda ädellövträd
 Art: Bok eller ek = 6, Ask eller lind = 3 och övriga ädellövträd
=1
 Omkrets (meter)
 Vitalitet: Om friskt eller levande = 3, låg vitalitet, döda eller klart
försämrad = 1
Värdefaktor för ädellövskog
 Art: Bok eller ekskogar = 6, övriga ädellövskogar (ej
specificerade) = 1
 Naturvärde/ålder: Nyckelbiotop eller gammal skog = 5,
medelålders eller naturvärdesobjekt = 3, ungskog eller ej
specificerat = 1
 Förekomst av jätteträd: Ja = 2, nej eller ej specificerat = 0
 Förekomst av dödved: Ja = 1, nej eller ej specificerat = 0
Delpoängen för de ovan nämnda faktorerna summerades. Den totala
värdefaktorn erhölls genom att kvadera summan enligt följande
ekvationer:
(Art +Omkrets + Vitalitet)2 eller (Art + Naturvärde/ålder +Jätteträd
+ Dödved)2

Urval av spridningsförutsättningar
I spridningsanalysen för ädellövträdslevande insekter bedömdes de
kunna röra sig obehindrat genom alla typer av ädellövskog, öppen- och
halvöppen mark och våtmarker. Genom barrskog, triviallövskog och
över öppet vatten räknades motståndet som hårt och genom tät
bebyggelse som mycket hårt. Huskroppar utgjorde i analysen barriärer
för spridning i den meningen att de ädellövträdslevande insekterna
aldrig kunde flyga över dem, men väl runt dem. För en detaljerad lista
över de olika marktypernas motstånd se bilaga 3.

Definition av livsmiljö och spridningsförutsättningar groddjur med
fokus på strandpadda
Urval av livsmiljöer
För spridningsanalysen för groddjur bestämdes att yngeldammar skulle
utgöra de livsmiljöer utifrån vilka spridningen utgår. Groddjur kräver
dock flera skilda biotoper för sin överlevnad och därför bedömdes att
en potentiell yngeldamm måste ligga inom 1 km gräsmark för att
bedömas som lämplig. Yngeldammar kan dock vara mycket små och är
ofta ej karterade som enskilda enheter i dataunderlagen, istället används
specifika marktypsklasser från de befintliga underlagen där förekomsten
av yngeldammar bedöms som mer sannolik. För att bedöma inom vilka
marktypsklasser förekomesten av yngeldammar är som mest trolig
användes observationer av grodlek eller yngel registrerade på
Artportalen som stöd. Utifrån detta plockades lämpliga marktyper ut
från de befintliga dataunderlagen. Observationerna från Artportalen
visade även att lämpliga yngeldammar kan förekomma i marktypsklasser
som generellt inte är typiska groddjurs områden, exempelvis täkter, och
tidigare studier har även visat att småvatten på golfbanor kan vara
lämpliga yngeldammar, därför genomfördes en snabb flygbildstolkning
av de täkter och golfbanor som fanns registrerade i Länsstyrelsen i
Skånes markanvändningskarta (Metria) för att identifiera och avgränsa
ytterligare småvatten. Urvalet från de enskilda dataunderlagen
specificerades enligt följande:

Markklasser från Kristianstad kommuns vegetationskarta
"veg_typ" = 'Blött/Stående vatten' OR "veg_typ" = 'Fuktängar' OR
"veg_typ" = 'Havsstrandäng' OR "veg_typ" = 'Rikkärr'
Markklasser från Kristianstad kommuns biotopkarta (Metria)
"klass"= 'Laguner' OR "klass" = 'Limnogena våtmarker'
Markklasser från Fastighetskartan
"DETALJTYP"= 'VATTEN' AND "AREA" <=10000
Flygbildstolkning av Länsstyrelsen i Skånes
markanvändningskarta (Metria)
"class_sour"= 'Berg-/grustskt' OR "class_sour"= 'Golfbana' OR
"class_sour"= 'Restaureringsmark'
Därefter välj ut de objekt som ligger i Kristianstad kommun.
Flygbildstolka de utvalda områdena och manuellt avgränsa
identifierade småvatten.
Markklasser från Länsstyrelsen i Skånes våtmarksinventering
Alla lokaler inom Kristianstad kommun och som ej överlappar med
andra redan selekterade lokaler.
Artfynd från Artportalen
I ett fåtal fall hade fynd av lekande groddjur eller yngel påträffats i
markklasser där förekomsten av yngeldammar generellt bedömts
som låg. I detta fall fick de enskilda fyndobservationerna från
Artportalen utgöra en lämplig yngeldamm. Punktobservationerna
buffrades då med den noggrannhetsfaktor registrerad i Artportalen,
och den yta som erhölls fick representera en potentiell yngeldamm.

Varje potentiell yngeldamm tillskrevs därefter en värdefaktor utifrån om
de var/är kända lokaler för groddjur och vilken typ av miljöer som
omgav dammen:
Värdefaktor potentiella yngeldammar för groddjur
 Om fynd av spelande/lekande groddjur eller yngel registrerats
på Artportalen efter år 2010 = 20, innan år 2010 = 10, om
inga fynd registrerats alls = 1
 Om ’gräsmarker’ från ”Kristianstad motstånd” återfinns inom
100m = 10, om mellan 100-500 = 5, resterande = 1
Den totala värdefaktorn summerades därefter från delpoängen för
två ovan nämnda faktorer. En känd yngeldamm med gräsmarker
inom 100m skulle t.ex. få värdefaktor 20+10 = 30.

Urval av spridningsförutsättningar
I spridningsanalysen för groddjuren bedömdes de kunna röra sig lätt
genom lövskog, betad öppen- och halvöppen mark samt över
småvatten. Genom barrskog, hällmarker och hårt hävdade gräsmarker,
t.ex. gräsmattor och över öppet vatten med ett medelsvårt till svårt
motstånd. Tättbebyggt område och öppen mark utan skyddande
markskikt räknades som svårt att passera och väg mycket svår.
Huskroppar utgjorde i analysen barriärer för spridning i den meningen
att groddjuren aldrig kunde krypa över dem, men väl runt dem. För en
detaljerad lista över de olika marktypernas motstånd se bilaga 3.

utgår. Från underlagen Jordbruksblock, Ängs- och
hagmarksinventeringen, Kristianstad kommuns vegetationskarta och
Fastighetskartan valdes alla betesmarker, gräsmarker och gräsmattor ut.
Alla utvalda marker erhöll ett individuellt värde baserat på hur
mosaikartad marken bedömts vara. Ett mosaikartat landskap består av
småbrutna marker med betesmarker, hagar och andra typer av
seminaturliga permanenta gräsmarker. Utifrån detta bedömdes ängsoch hagmarker eller marker med särskilt höga naturvärden vara mer
mosaikartade och erhöll därför högre värdefaktorer, medan marker utan
särskilda värden och hård hävdade gräsmarker, t.ex. gräsmattor erhöll
lägre. De olika faktorerna värderades enligt följande schema:
Värdefaktor för gräsmarker
 Gräsmarker från Jordbruksverkets blockdatabas med ’särskilda
värden’ eller ’utvald miljö’ och alla marker från Ängs- och
hagmarksinventeringen = 8
 Övriga gräsmarker som betas = 6
 Övriga gräsmarker som inte betas = 4
 Övriga gräsmarker som ”gräsmattor” eller ’gräsmark okänd’ = 2
Delpoängen för de ovan nämnda faktorerna summerades och den
totala värdefaktorn erhölls genom att kvadera summan. Den högsta
värdefaktorn var därmed 64 (82), för gräsmarker som bedöms ha en
mer mosaikartat karaktär och den lägsta värdefaktorn var därmed 4
(22), för gräsmarker utan mosaikartat karaktär som t.ex. kultiverade
gräsmattor.

Definition av livsmiljö och spridningsförutsättningar för
nyttoinsekter kopplade till gräsmarker
Urval av livsmiljöer
För spridningsanalysen för nyttoinsekter kopplade till gräsmarker,
valdes gräsmarker ut som lämpliga livsmiljöer utifrån vilka analysen

Eventuell överlapp hanterdes genom en prioriteringsordning, där
marker som erhållit ett högre värde har företräde framför en mark som
erhållit ett lägre värde.

Urval av spridningsförutsättningar
I spridningsanalysen för nyttoinsekter kopplade till gräsmarker
bedömdes de kunna röra sig obehindrat över öppen- och halvöppen
vegeterad mark och småvatten, och lätt över våtmark och annan
naturlig icke vegeterad mark. Genom skog med ett svårt motstånd och
genom tätbebyggda områden och stora vatten med mycket stora
svårigheter. Huskroppar utgjorde i analysen barriärer för spridning i den
meningen att nyttoinsekterna aldrig kunde flyga över dem, men väl runt
dem. För en detaljerad lista över de olika marktypernas motstånd se
bilaga 3.
Definition av livsmiljö och spridningsförutsättningar för sandbin
kopplade till torra och sandiga miljöer
Urval av livsmiljöer
För denna fokusart bedömdes torra och sandiga områden som lämpliga
miljöer för spridningsanalysen. Dessa plockades främst ut ur
Kristianstad kommuns vegetationskarta. Därutöver gjordes ett uttag av
sandnejlika och backtimjan från Artportlen, vilka bedömdes vara
lämpliga indikatorarter för lämpliga livsmiljöer för sandbin. Då
Kristianstad kommuns vegetationskarta inte täcker hela kommunens yta
kunde fynden från Artportalen användas dels för att plocka ut områden
från ett andra dataunderlag; Kristianstad kommuns biotopkarta, och
dels för att använda enskilda punktobservationer som lämpliga
livsmiljöer. Enskilda punktobservationer bedömdes mer lämpliga som
representation av en livsmiljö i de fall de överlappade med orimligt
stora ytobjekt av olämplig markklasstyp i något av de övriga
dataunderlagen, t.ex. om en Sandnejlika rapporterats från en trädgård,
som i de befintliga dataunderlagen ingår i ett mycket större ytobjekt
klassat som ’bebyggd mark’ bedömdes den enskilda punkten som mer
representativ än att välja ut hela ytobjektet. Urvalet från de enskilda
dataunderlagen specificerades enligt följande:

Markklasser från Kristianstad kommuns vegetationskarta
"Veg_NY" = 'Blottlagd sandig mark' OR "Veg_NY" =
'Gräsmarkssanddyner' OR "Veg_NY" = 'Sand' OR "Veg_NY" =
'Sanddyner' OR "Veg_NY" = 'Sanddyner med örtvegetation' OR
"Veg_NY" = 'Sandstäpp' OR ("Veg_NY" = 'Torra-friska gräsmarker'
AND "Markanv_NY" = 'Bete') OR "Veg_NY" = 'Torra hedar (4030)'
Markklasser från Kristianstad kommuns biotopkarta (Metria)
Endast de ”rimliga” objekt som överlappar med fynd av sandnejlika
eller backtimjan registrerade på Artportalen. De rimliga objeketen
motsvarar 'Tallskog ej på våt mark'
Artfynd från Artportalen
 Sandnejlika 1990-2016
 Backtimjan 1990-2016
Sandnjelka och backtimjan återfinns, liksom sandbin, i torra sandiga
miljöer och bedömdes därför som lämpliga indikatorarter för
sandbinsmiljöer. Fynden användes dels för att selektera områden
från dataunderlagen som överlappade med artfynden, men som inte
specificerats som en torr/sandig markklass. I de fallen artfynden
överlappade med orimliga områden (exempelvis väldigt stora, eller
klassade som fuktiga/blöta marklasser) hanterades artfynden
individuellt. Detta genom att buffra fyndplatsen med den
noggrannhetsfaktor som finns angiven hos artportalen. Fynd inom
kort räckhåll från varandra slog ihop till en lämplig miljö.

Urval av spridningsförutsättningar
I spridningsanalysen för sandbin bedömdes de kunna röra sig
obehindrat över öppen- och halvöppen vegeterad mark och småvatten,
och lätt över våtmark och annan naturlig icke vegeterad mark. Genom
skog med vissa svårigheter och genom tätbebyggda områden och stora
vatten med stora svårigheter. Huskroppar utgjorde i analysen barriärer

för spridning i den meningen att nyttoinsekterna aldrig kunde flyga över
dem, men väl runt dem. För en detaljerad lista över de olika
marktypernas motstånd se bilaga 3.

Val av fokusarter för ekologisk habitat- och
barriäranalys
Utöver de ekologiska spridningsanalyserna efterfrågade Kristianstad
kommun dels en övergripande habitatkvalitésanalys för vadarfåglar som
är kopplade till fuktiga/blöta marker och dels en analys för uttrar med
fokus på lokaliseringen av barriärer som utgör hinder i utterns rörelseoch spridningsmöjligheter. De fokusarter som dessa analyser innefattar
är därmed 1) vadarfåglar och 2) utter.
Definition av livsmiljö och habitatskvalitésanalys för vadarfåglar
kopplade till fuktiga och blöta marker
Urval av livsmiljöer och habitatsvärdering
Det första urvalet av lämpliga livsmiljöer inkluderade alla ängs- och
hagmarker som i underlagen klassats som ”blöta” eller ”fuktiga”. Det
andra urvalet av lämpliga miljöer utgjordes av andra hävdade fuktiga
eller blöta vegetationsklasser som låg inom 100 från områden från det
första urvalet. Dock observerades att flera områden ursprungligen
klassade som ’ANNAN NATURTYP’ i Kristianstad vegetationskarta,
vid närmare granskning mot flygfoton och mot rapporten
Markhävdkartering 2008 (Biosfärkontoret Kristianstad Vattenrike,
2009:5) motsvara fuktiga och blöta gräsmarker. Flertalet av dessa
områden hade vi under förarbetet omklassat till ’gräsmarker okänd’
genom jämförelse med övriga befintliga dataunderlag. För att få med
dessa marker likväl applicerades samma metodik som för det andra
urvalet. Urvalen från de enskilda dataunderlagen specificerades enligt
följande:

Markklasser från Kristianstad kommuns vegetationskarta
"Veg_NY" = 'Blött/Stående vatten' OR "Veg_NY" = 'Fuktängar'
OR "Veg_NY" = 'Havsstrandäng' OR "Veg_NY" = 'Slåtteräng
på fuktig mark' OR "Veg_NY" = 'Fuktig gräsmark' OR
"Veg_NY" = 'Fuktiga kulturbeten' OR "Veg_NY" = 'Övrig
öppen fuktig gräsmark'
"Veg_NY" = 'Rikkärr' AND ("Markanv_NY" = 'Bete' OR
"Markanv_NY" = 'Hävd') > Som finns inom 100m från urval nr .
"Veg_NY" = 'Gräsmark okänd' AND "Markanv_NY" = 'Bete'
Som finns inom 100m från urval nr.

Därefter värderades urvalen i tre klasser efter huruvida de hävdas,
betning eller slåtter, och utefter deras närhet till skog och enskilda träd
och trädridåer. Skog togs fram ur ”Kristianstad motstånd” (det
sammanfogade marktäckeskartan konstruerad för spridningsanalyserna)
och enskilda träd och trädridåer från 10m togs fram ur ”tree_height”
De olika faktorerna värderades enligt följande schema:
Värdefaktor för vadarfågelhabitat
 Hävd fuktig eller blöt mark utan skog eller träd inom 150m =
Klass 1
 Hävd fuktig eller blöt mark med skog eller träd inom 150m =
Klass 2
 Fuktig eller blöt mark utan hävd med eller utan skog eller träd
inom 150m = Klass 3

Definition av livsmiljö och spridningsbarriärsanalys för utter
Urval av livsmiljöer
I detta avseende bedömdes att Östersjökusten samt alla sjöar och
vattendrag större än 0.1 hektar utgör livsmiljöer för utter. Anledningen
till detta är att förekomsten av föda (ex. fisk) kan antas vara högre i
större vattensamlingar vilket är en grundförutsättning för att de ska
utgöra en lämplig livsmiljö för utter. Enligt Naturvårdsverkets
åtgärdsprogram för bevarande av utter (2006) har uttrar hemområden i
storleksordningen 7-10km i diameter för honor och upp till 20km för
hanar, men de avviker inte långt ifrån vattendragen (Kruuk, 2006). För
denna analys bedömdes därför att potentiella barriärer inom de
närmaste 500m från identifierad livsmiljö skulle analyseras, vilket är
tänkt att representera ett avstånd från skyddande vattendrag där uttern
rör sig mer regelbundet, exempelvis på daglig basis. Vägar bedömdes
utgöra den största barriären då kontakt med biltrafik bedöms vara den
största ”onaturliga” dödsorsaken för vilda uttrar i Sverige
(Naturvårdsverket, 2006). Vägnätsdatabasen inkluderar tusentals vägar
av olika typ. Därför bedömdes att endast vägar med en hastighet från
70kmh och med kvalitetskravsklass Q1 och Q2 skulle väljas ut.
Kvalitetskravklass Q1 och Q2 representerar viktigare och generellt mer
trafikerade vägar i vägnätet. Därutöver inkluderades järnväg och
bebyggda områden. Urvalen från de enskilda dataunderlagen
specificerades enligt följande:

Från Trafikverkets vägnätsdatabas:
('110' OR "HASTIGHGRA" = '70' OR "HASTIGHGRA" = '70/40'
OR "HASTIGHGRA" = '70/50' OR "HASTIGHGRA" = '70/80' OR
"HASTIGHGRA" = '70/90' OR "HASTIGHGRA" = '80' OR
"HASTIGHGRA" = '80/70' OR "HASTIGHGRA" = '90' OR
"HASTIGHGRA" = '90/40' OR "HASTIGHGRA" = '90/60' OR
"HASTIGHGRA" = '90/70') AND ("FUNKVAGKLA" = '0' OR
"FUNKVAGKLA" = '1' OR "FUNKVAGKLA" = '2' OR
"FUNKVAGKLA" = '3' OR "FUNKVAGKLA" = '4' OR
"FUNKVAGKLA" = '5')
Från Fastighetskartans järnvägsnät
Alla
Från ”Kristianstad motstånd”
Alla områden klassade som bebyggda, ursprung Kristianstad
kommuns vegetationskarta och Fastighetskartan.

Osäkerheter i analyserna
Osäkerheter i dataunderlag
Kvaliteten på resultatet av en spridningsanalys är (liksom andra
analysmetoder) beroende på kvaliteten på det underlag som använts i
analysen. Inom detta uppdrag användes flertalet dataunderlag med
varierande kvalitet:


Inom det området som täcks av Kristianstad kommuns
vegetationskarta räknas kvaliteten som medelhög. Den största
bristen som observerats är att dataunderlaget inte är heltäckande
och emellanåt ger en felrepresentation av verkligheten, exempelvis
när dataunderlaget anger att ett område täcks av en grönyta men att
det i verkligheten är bebyggt, vilket antas bero på att
vegetationskartan är under uppbyggnad, dvs ej färdigställd. Vissa







vegetationstyper är i högre utsträckning karterade än andra,
exempelvis sandiga områden där till och med bunkrar på golfbanor
identifierats, medan småvatten inte finns med alls. Detta medför att
kvalitén varierar för skilda marktäcken. I jämförelse med andra
tillgängliga biotop-/vegetationsdatabaser bedömdes dock denna
databas vara av högst kvalité.
Naturvårdsverket och kommunens jätteträdsinventering,
Länsstyrelsens träddatabas och Kristianstad kommuns träddatabas
levereras som punktobjekt i GIS. I biotopkartan
(”Karlstad_motstand”) som skapades som grund för
spridningsanalyserna omvandlades varje punkt till en cirkel med 25
m diameter, vilket kan sägas vara en ganska grov generalisering av
trädens kronors faktiska bredd. Måttet kan dock anses
representativt ur habitatsynpunkt, då de flesta organismer som
vistas inom en sådan 25 m cirkel kan antas vara medvetna om
trädets existens. Träden i databaserna är fältbesökta och kvaliteten
räknas därför som hög.
De områden som ingår i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering
och inventering av naturvärdesområden tillskrivs hög kvalitet. Varje
område har fältbesökts, och har därefter klassificerats.
En genomgående brist i dataunderlagen är att tydliga beskrivande
metadatablad ofta sakna för de olika mottagna GIS-skikten. Detta
begränsade framförallt möjligheterna till sammanslagning med
andra dataunderlag, vilket i sin tur påverkade hur fokusarternas
livsmiljöer och rörelsemöjligheter värderas.

Osäkerheter i kunskapsunderlag
1. Groddjur, fokus strandpadda. Strandpaddan är väl dokumenterad i
Kristianstad kommun. Det problematiska med strandpaddan är att
dess groddlekvatten kan vara av mycket temporärt slag och därför
ofta inte finns tillgängliga som individuella enheter i befintliga
dataunderlag. Detta medför att nätverksmodellen inte baseras på
faktiska småvatten, utan på de vegetations-/marktyper där
förekomsten av lämpliga småvatten bedömts som mest troliga.
Detta medför att modellen eventuellt identifierat områden där

permanenta småvatten ej återfinns i verkligheten. Modellen tar
heller ingen hänsyn till förändringar i landskapet, dvs om lämpliga
grodleksmiljöer tillkommit eller försvunnit sedan databasen
grundades. Strandpaddan kan i jämförelse med övriga groddjur röra
sig över stora avstånd, vilket medför att analysen för ett maximalt
spridningsavstånd på 3000m inte kan bedömas representativt för
andra groddjur.
2. Nyttoinsekter och sandbin. För nyttoinsekter och sandbin kan
flertalet vegetations-/marktyper som ej framkommer tydligt i de
flesta dataunderlag vara viktiga noder för spridning inom
habitatnätverket. Sådana områden kan exempelvis utgöras av
kantzoner kring vägar och åkrar och ruderatmarker kring bebyggda
områden etc., där variationen av blomster kan vara stor. I de flesta
dataunderlag finns dock dessa marker inte karterade, och även om
de finns är informationen om vad de motsvarar och hur de skötts
ringa, vilket generellt medför att de inte inkluderas i analysen. Detta
medför att modellen eventuellt inte finner någon
spridningsmöjlighet mellan vissa kärnområden, fastän de finns i
verkligheten.
3. Ädellövträdslevande insekter. Gruppen innefattar ett stort antal
arter. Många arter i gruppen sprider sig betydligt kortare än de 1000
meter som använts som maximalt spridningsavstånd i
Ekologigruppens analys. Andra arter sprider sig antagligen betydligt
längre. Ekologigruppens analys är inte utförd för en viss art, och
resultaten av analysen är snarare en utsago om att ”för en art knuten
till ädellövträd, och som kan sprida sig 1000 meter är de områden som
analysen identifierat som viktiga som utgör knutpunkter för transport mellan
andra områden med ädellövträd”.

Bilaga 2 - Fördjupning
Pedagogisk beskrivning av hur
Ekologigruppen arbetar med ekologisk
konnektivitet enligt nätverksteori
För att skapa en ekologisk konnektivitetsanalys krävs dels att den som
utför analysen definierar de områden mellan vilka konnektiviteten ska
analyseras. Hur långt får det vara mellan dessa områden och får

samband tecknas över vilken typ av mark som helst? Ekologigruppen
arbetar med ekologisk konnektivitet med en nätverksteoriapproach,
med det svenskutvecklade GIS-verktyget MatrixGreen som ett viktigt
redskap. För att räkna in skogsområdenas naturvärden som faktorer
som påverkar hur funktionellt ett skogsområde är som livsmiljö för en
modellart använder Ekologigruppen Conefor Sensinode.
Exempel på nätverksteori
Analyserna av spridningsnätverk är tekniskt komplicerade, och
konceptet kring nätverksmodeller kan vara svårt att beskriva. En
lättförståelig metafor för hur de tekniska verktygen identifierar de
viktigaste områdena skulle till exempel kunna vara att likna de
ekologiska spridningsnätverken vid Stockholms kollektivtrafik (se Figur
2 nedan). De områden som utgör modellartens livsmiljö kan liknas vid
stationer eller hållplatser i nätverket, och länkarna mellan stationerna är
den väg som fordonet åker mellan hållplatserna.
Den allra viktigaste hållplatsen ur ett nätverksperspektiv är T-Centralen,
och om till exempel en olycka gör att tåg inte kan passera stationen så
ger det stor påverkan på alla resor inom nätverket. Om olyckan istället
sker på en tunnelbanestation långt ut i tunnelbanenätet, exempelvis
Hässelby strand, så påverkar det de boende i just Hässelby strand men
övriga delar av tunnelbanan kan fortsätta fungera som vanligt. För att ta
det ytterligare ett steg, om olyckan istället sker på en busslinje i Vinsta
så påverkar det inte tunnelbanetrafiken alls. För att vidareutveckla
metaforen kring tunnelbanenätet som ett spridningsnätverk så finns vid
varje hållplats och station en varierande tillgång på varor och tjänster
som gör dem olika attraktiva för människor att upprätthålla sig vid.
Stationer med en stor tillgång på varor och tjänster räknas ur
analysperspektiv som mer attraktiv, och tillgången på varor och tjänster
motsvaras i den faktiska konnektivitetsanalysen av naturvärdet hos
modellarens olika livsmiljöer. En tunnelbanestation med en stor tillgång

Figur 2 - Linjekarta över Stockholms tunnelbanestationer från "www.tunnelbanekarta.se"

av varor och tjänster är mer attraktiv som livsmiljö och som miljö att
röra sig till och från med hjälp av kollektivtrafiken.
Det finns även hållplatser utan tillgång på attraktiva varor och tjänster,
men som kan vara viktiga som knutpunkter i kollektivtrafikläget på
grund av sitt strategiska läge. Ett bra exempel är busshållplatser på
motorvägar. I ekologiska konnektivitetsanalyser blir små områden med
låg kvalitet som livsmiljö för modellarten men med ett högt värde som
knutpunkt så kallade ”stepping stones”, eller knutpunkter mellan
kärnområden som även erbjuder ett visst skydd.
Ett bra exempel på en ”stepping stone” i den vanliga stadsmiljön är de
trafikdelare som kan finnas vid övergångsställen på vägar med fler än

Figur 3 - En "stepping stone" i den mänskliga vardagen.

tre filer (se figur 3Figur 3). På promenaden mellan Ekologigruppens
kontor på Åsögatan på Södermalm och Medborgarplatsens T-bana
måste Folkungagatan passeras. Båda sidorna av gatan är säkra för
gångtrafikanter och har god tillgång på varor och tjänster. Trafikdelaren
mellan körfälten på Folkungagatan erbjuder i dagsläget inga varor eller
tjänster, men är en välkommen refug för gångtrafikanter när bilarna får
grönt ljus att köra.
Ekologigruppens metodik går alltså korthet ut på att identifiera de
viktigaste vägarna mellan de modellartens livsmiljöer som håller högst
kvalitet (kärnområden), samt att identifiera de livsmiljöer som håller
lägre kvalitet men som fortfarande är viktiga som knutpunkter vid
förflyttning mellan kärnområdena då de ligger på en strategiskt viktig
plats i landskapet (stepping stones).

Bilaga 3 – Motståndsvärden förflyttning för fokusarter
Tabell 1 – Nedan redovisar de motståndsvärden som använts för att modellera hur fokusarterna rör sig genom landskapet.
Marktyp

Marktyp 2

Markanvändning

Motstånd
groddjur
3

2

2

1

Rikkärr

Gräsmark

Bete

3

2

2

1

Parkmark klippt gräs

Gräsmatta

2

1

1

1

Parkmark långt gräs

Kultiverad gräsmark

2

1

1

1

2

1

1

1

Rikkärr

Trädgård
Parkmark långt gräs

Kultiverad gräsmark

Ruderatmark

Ruderatmark

Bete

Blandädellövskog

Motstånd
nyttoinsekter

Motstånd
sandbin

Motstånd
ädellövträdslevande insekter

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

3

1

Gräsmark

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Torr gräsmark

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Bokskog

Ädellövskog

2

3

3

1

Torra-friska gräsmarker

Gräsmark

1

1

1

1

Torra hedar (4030)

Gräsmark

2

1

1

1

Bete

Tallskog på torr mark

4

3

3

4

Torra hedar (4030)

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Frisk gräsmark

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Torra-friska gräsmarker

Gräsmark

2

1

1

1

Friska kulturbeten

Kultiverad gräsmark

Bete

1

1

1

1

Öppen hagmark

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Gräsmark okänd

Gräsmark okänd

Bete

1

1

1

1

Parkmark klippt gräs

Gräsmatta

Bete

1

1

1

1

Fairway/Green/Tee

Gräsmatta

2

1

1

1

Fuktängar

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Trädrik hagmark

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Marktyp

Marktyp 2

Markanvändning

Motstånd
groddjur

Motstånd
nyttoinsekter

Motstånd
sandbin

Motstånd
ädellövträdslevande insekter

Mosaik

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Kultiverad fodermark

Kultiverad gräsmark

Bete

1

1

1

1

Slåtteräng på fuktig mark

Gräsmark

Hävd

1

1

1

1

Slåtteräng på fuktig mark

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Öppen hagmark

Gräsmark

2

1

1

1

Fuktängar

Gräsmark

2

1

1

1

Torra kulturbeten

Kultiverad gräsmark

Torra hällmarker
Bete

2

1

1

1

4

3

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Kalkgräsmarker

Gräsmark

Kultiverad fodermark

Kultiverad gräsmark

Havsstrandäng

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Gräsmarkssanddyner

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Sandstäpp

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Gräsmarkssanddyner

Gräsmark

2

1

1

1

Öppen äng

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

inkl bryn

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Sanddyner med örtvegetation

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Sanddyner

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Trädrik hagmark

Gräsmark

2

1

1

1

Ljunghed fuktig

Gräsmark

1

1

1

1

Öppen äng

Gräsmark

2

1

1

1

Kalkgräsmarker

Gräsmark

2

1

1

1

Golfbana klippt

Gräsmatta

2

1

1

1

Frisk gräsmark

Gräsmark

Blött/Stående vatten
Ekskog

Ädellövskog

Triviallövskog med inslag av ädellöv
Fairway/Green

Gräsmatta

Bete

Bete

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

1

2

3

3

1

2

1

1

1

Marktyp

Marktyp 2

Markanvändning

Motstånd
groddjur

Motstånd
nyttoinsekter

Motstånd
sandbin

Motstånd
ädellövträdslevande insekter

Bunker

Sand

Sand

2

1

1

1

Golfbana ruff

Gräsmark

Ohävdad

2

1

1

1

Blottlagd sandig mark

Sand

2

2

2

1

Torr gräsmark

Gräsmark

2

1

1

1

Torra kulturbeten

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

Fuktig gräsmark

Gräsmark

Bete

1

1

1

1

2

2

2

1

Kultiverad gräsmark

Bete

1

1

1

1

Bete

1

1

1

1

2

1

1

1

Stränder
Fuktiga kulturbeten
Stränder
Sandstäpp

Gräsmark

Torra kulturbeten

Kultiverad gräsmark

Bete

1

1

1

1

3

3

3

3

4

3

3

5

3

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

Blandskog

4

3

3

3

Triviallövskog

2

3

3

1

Ädellövblandad barrskog
Granskog ej på våt mark

Barrskog

Triviallövblandad barrskog
Frisk gräsmark

Gräsmark

Blött/Stående vatten
Sand

Bete
Sand

Tallskog ej på våt mark

4

3

3

4

Hygge

Hygge

4

3

3

4

Energiskog

Energiskog

4

3

3

5

Övrig öppen fuktig gräsmark

1

1

1

1

Lärkskog

2

3

3

4

BEBHÖG

10

10

10

10

BEBIND

10

10

10

10

BEBLÅG

10

10

10

10

BEBSLUT

10

10

10

10

Marktyp

HAV

Marktyp 2

Markanvändning

Motstånd
groddjur

Motstånd
nyttoinsekter

Motstånd
sandbin

Motstånd
ädellövträdslevande insekter

10

10

10

10

ODLFRUKT

2

3

3

2

ODLÅKER

3

1

1

1

SKOGBARR

4

3

3

5

SKOGLÖV

3

3

3

1

ÖPMARK

2

1

1

1

ÖPTORG

10

10

10

5

Byggnader

20

20

20

20

Väg

10

4

4

1

Järnväg

10

4

4

1

Vattendrag, mindre

1

1

1

1

Dike, mitt

1

1

1

1

Vattendrag, större

1

1

1

3

Dike, kant

1

1

1

1

Bäck/dike

1

1

1

1

VATTEN >1ha

6

4

4

3

VATTEN <=1ha

1

1

1

1

47

