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UTVECKLING AV BIOTOPDATABAS OCH TILLÄMPNING AV LANDSKAPSEKOLOGISK ANALYS I HUDDINGE KOMMUN 

Abstract 
Due to urbanisation and exploitation of green areas in cities during the last decades, the rate of habitat 

fragmentation has increased, resulting in a decline in the global biodiversity. In order to strengthen the 

possibilities of species migration, and to secure a high biodiversity, there is an increasing demand in the 

collection of data and in the exploration of methods to identify ecological core areas and to analyse habitat 

networks at a landscape level. Therefore, this study aims to 1) map and organise biotopes in a biotope database 

using interpretation of colour infrared aerial photos in digital stereophotogrammetry, 2) to explore different 

methods using laser and elevation data in order to improve the collection of ecologically important attributes, 

and 3) to apply landscape ecological analysis on the collected biotope data.  
 

The results validate interpretation of colour infrared aerial photos with digital stereophotogrammetry as a key 

source in mapping biotopes with an overall accuracy of 86 %. A method to estimate bush and crown cover has 

been explored based on previous studies using laser data. It has however not been validated in this study and 

should therefore be used as an indicator and as support for visual estimation of bush and crown coverage using 

CIR aerial photo interpretation. Furthermore, a topographic wetness index (TWI) was applied using elevation 

data in order to estimate moisture regimes in vegetated areas. It should also be used as an indicator due to lack of 

verification and limitations of arranging TWI values in relation to different moisture regimes. However, if these 

two methods are validated using field collected data for example, they hold significant potential in improving 

mapping accuracies and mapping rates of different biotopes. 
 

Collected biotope data are well suited in the application of landscape ecological analysis. Using MatrixGreen, it 

was possible to analyse potential habitat networks of two different species within the study area. Due to some 

problems in the least cost path modeling in MatrixGreen, the results should be carefully assessed, but could 

probably be used as a background material for future species inventories. 
 

Keywords: biotope database, biotope mapping, colour infrared aerial photo interpretation, crown cover 
estimation, landscape ecology, laser data, MatrixGreen, remote sensing, TWI. 
 

Sammanfattning 
På grund av ökad urbanisering och exploatering av grönområden i stadsnära miljöer fragmenteras och reduceras 

arters habitat vilket bland annat ligger till grund för den globalt minskade biologiska mångfalden. För att stärka 

och förbättra arters möjlighet till spridning i landskapet, och därmed säkra en hög biologisk mångfald, 

efterfrågas insamling av data och utveckling av nya metoder för att identifiera ekologiska kärnområden och för 

att analysera habitatnätverk. Syftet med den här studien är därför att 1) kartera och sammanställa biotoper i en 

biotopdatabas utifrån tolkning av infraröda flygbilder med digital stereofotogrammetri, 2) undersöka olika 

metoder att samla in data med hjälp av laser- och höjddata, och 3) att tillämpa landskapsekologisk analys på 

underlag i biotopkarteringen. 
 

Resultatet validerar att tolkning av infraröda flygbilder med digital stereofotogrammetri är en utmärkt källa för 

att kartera biotoper som medför en tolkningsnoggrannhet på 86 %. Valideringen av kateringen genomfördes med 

fältkontroller som utvärderades i felmatriser. En metod har även undersökts baserat på tidigare studier för att 

uppskatta busk- och krontäckning med hjälp av laserdata, men eftersom det saknas validering av resultatet bör 

den användas som en indikator för att visuellt uppskatta busk- och krontäckning i dagsläget. Fortsättningsvis har 

ett topografiskt fuktighetsindex (TWI) tillämpats med hjälp av höjddata för att uppskatta fuktighet i 

vegetationstäckta områden. Eftersom det saknas validering och tröskelvärden för att avgöra hur TWI ska 

klassificera olika fuktighetsgradienter, bör verktyget endast användas som en indikator för att visuellt uppskatta 

fuktighet tillsammans med tolkning av infraröda flygbilder. Om metoderna valideras med fältmätningar kan de 

bidra med att förbättra kvaliteten och tidseffektivisera kartering av biotoper. 
 

Biotopkarteringen fungerar som ett bra underlag vid tillämpning av landskapsekologisk analys. Med hjälp av 

MatrixGreen var det möjligt att modellera potentiella habitatnätverk för två olika arter inom studieområdet. På 

grund av en del problem med modelleringen i MatrixGreen bör resultaten beaktas med ett kritiskt angreppssätt, 

men kan eventuellt användas som ett underlag för framtida artinventeringar. 
 

Nyckelord: biotopdatabas, biotopkartering, fjärranalys, landskapsekologi, laserdata, MatrixGreen, 
tolkning av infraröda flygbilder, TWI, uppskattning av krontäckning.  
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1. Inledning 
I takt med ökad urbanisering och exploatering av stadsnära naturområden fragmenteras och reduceras 

arters habitat och möjligheter till spridning i landskapet (Löfvenhaft et al., 2004; Gurrutxaga et al., 

2010; Mansuroglu et al., 2006). Dessa processer anses bland annat ligga till grund för den globalt 

minskade biologiska mångfalden vilket orsakar störningar i diverse ekosystem (Gurrutaxaga et al., 

2010; Yilmaz et al., 2010). Det motverkar ett flertal av Sveriges nationella miljökvalitetsmål som 

omfattar bevarandet av biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 2013). Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt 

växt- och djurliv” verkar exempelvis för att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 

hållbart sätt, att arters habitat och ekosystem samt deras funktioner och processer ska värnas, och att 

arter ska fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd. Målet anses dock inte vara möjligt att uppnå fram 

till målåret 2020, utan det efterfrågas allt fler åtgärder och nya styrmedel. 

 

År 1998 utvecklades den första versionen av Stockholm stads biotopdatabas (Löfvenhaft & Ihse, 

1998). Det är en kommuntäckande GIS-databas som innehåller rumslig information om Stockholm 

stads mark- och vattenområden. Biotopdatabasen uppdaterades och modifierades av Lantmäteriet och 

Stockholms stad år 2009 (Östergård, 2012).  Databasen är ett verktyg som används dagligen inom 

kommunens fysiska planering, miljöövervakning, miljömålsuppföljning och klimatanpassningsarbete. 

Den används även som underlag för landskapsekologiska analyser för att identifiera viktiga delar av 

den ekologiska infrastrukturen (Östergård, 2012; Mörtberg et al., 2007). Genom att tillämpa och 

integrera landskapsekologisk analys som en del av den fysiska planeringen är det möjligt att studera 

ekologiska processer och mönster på ett övergripande plan och därmed anpassa exploatering efter 

områden som kan hysa höga värden för den biologiska mångfalden (Mörtberg et al., 2007). Förutom 

att anpassa den fysiska planeringen, är upprättandet och skötsel av skyddade naturområden ytterligare 

en av de viktigaste ansatserna för att begränsa förlusten av biologisk mångfald (Montaña et al., 2011; 

Borgström et al., 2013). På grund av ökad urbanisering efterfrågas en fördjupad kunskap om hur 

skyddade naturområden i närhet till urbana miljöer påverkas och hur de ska förvaltas (Borgström et 

al., 2013).  

 

Med hjälp av landskapsekologisk analys går det att effektivisera naturvård och skötsel av naturreservat 

för att skapa möjligheter till ökad biologisk mångfald (Mörtberg et al., 2007). Genom att modellera 

ekologiska nätverk och analysera samband kan det ge upphov till ny kunskap om hur arter verkar i 

landskapet och om det finns svaga länkar som kan förstärkas (Phua et al., 2005). Ett flertal studier har 

uppmärksammat vissa svårigheter i att integrera landskapsekologiska analyser som en del av den 

fysiska planeringen och vid naturvård (Löfvenhaft & Ihse, 1998; Löfvenhaft et al., 2004; Bergsten & 

Zetterberg, 2013). En anledning anses vara bristen av underlagsdata och kommunerna i Stockholms 

län har uttryckt ett behov av en enhetlig, regional vegetationskarta eller biotopdatabas för hela länet 

(Bergsten & Zetterberg, 2013; Länsstyrelsen i Stockholm, 2013). Enligt Länsstyrelsen i Stockholm 

(2013) finns det en stor brist av vegetationsdata i länet och en länstäckande vegetationskarta skulle 

kunna användas som underlag i ekologers, landskapsarkitekters och planerares arbete, och skapar även 

förutsättningar för att samverka över kommungränser och att stärka gröna samband i Stockholms län. 

 

Huddinge kommun är den näst högst befolkade kommunen i Stockholms län och växer kraftigt i takt 

med det övriga länet (SCB, 2013; Huddinge kommun, 2013a). Enligt kommunen ska exploatering 

undvikas i orörda grönområden och Huddinge ska fortsätta värna om sina naturreservat för att främja 

den biologiska mångfalden (Huddinge kommun, 2013a). För att underlätta kommunens arbete med 

naturvård och miljöövervakning ämnar det här arbetet till att upprätta en biotopdatabas över 

Gömmarens och Orlångens respektive naturreservat i Huddinge kommun, och att utforska nya verktyg 

som kan användas i en framtida biotopkartering inom forskning, näringsliv eller myndighetsutövning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet det här examensarbetet är att kartera biotoper i Gömmarens och Orlångens respektive 

naturreservat med hjälp av flygbildstolkning av digitala IRF-bilder med digital stereofotogrammetri, 

och att sammanställa all data i en biotopdatabas som är kompatibel med Stockholm stads 

biotopdatabas. Arbetet avser att tillämpa landskapsekologisk analys på införskaffad data som kan 

användas i skötselplaner, vid miljöbedömningar eller för fortsatt forskning. Slutligen undersöker 

arbetet nya metoder och verktyg för att effektivisera framtida biotopkartering.  

 

Arbetet ska svara på följande frågeställningar: 

 

 Vilka biotoper omfattas av Gömmarens och Orlångens respektive naturreservat? 

 Är det möjligt att uppskatta busk- och krontäcke med hjälp av laserdata? 

 Går det att identifiera biotoper av olika fuktighetsgrad med hjälp av ett topografiskt 

fuktighetsindex? 

 Hur sammanhängande är habitaten för mindre hackspett i Gömmarens naturreservat? 

 Hur sammanhängande är habitaten för bergscikada i Orlångens naturreservat? 

Den rumsliga avgränsningen motiveras av att områdena är tillräckligt små för att karteras under 

examensarbetets tidsram och är tydligt avgränsade av dess skyddsform.  

2. Bakgrund 

2.1 Landskapsekologisk teori och analys 

Inom landskapsekologin studeras och analyseras sambandet mellan rumsliga mönster och ekologiska 

processer på landskapsnivå (Wu, 2006). Disciplinen växte fram under 1930-talet och begreppet 

landskapsekologi myntades av geografen Carl Troll (Bastian, 2001). Troll tillämpade ekologiska 

teorier för att studera rumsliga mönster med hjälp av flygbilder och arbetade därmed tvärvetenskapligt 

genom att korsa gränsen mellan de ekologiska och de naturgeografiska disciplinerna. Under 

landskapsekologins utveckling har två huvudinriktningar vuxit fram, nämligen den europeiska och den 

amerikanska forskningen (Wu, 2006). Den förstnämnda har utvecklats utifrån ett geografiskt 

perspektiv med fokus på lösningsorienterad forskning, där den sistnämnda utvecklats utifrån ett 

biologiskt perspektiv med fokus på frågebaserad forskning (Bastian, 2001; Wu, 2006). Trots att de två 

inriktningarna skiljer sig från varandra, bör de inte uppfattas som motverkande till varandra, utan 

snarare kompletterande (Wu, 2006). Under de senaste åren har inriktningarna närmat sig till en allt 

mer enad disciplin och ämnet har blivit ett populärt fortsatt växande forskningsfält (Löfvenhaft & Ihse, 

1998; Wu, 2006; Newton, 2009). 

 

Att definiera vad som är ett landskap är en utmaning eftersom det är ett allmänt och subjektivt begrepp 

(Bastian & Steinhardt, 2002). Inom landskapsekologin uppfattas landskap som heterogena områden 

som utgörs av abiotiska och biotiska komponenter vilka påverkas av rådande markanvändning 

(Bastian & Steinhardt, 2002; Wu, 2006). Ekologi kännetecknas som läran om samspelet mellan 

levande organismer och deras livsmiljöer, och tillsammans med landskapsperspektivet kan 

landskapsekologi definieras som beaktandet av ekologi inom större geografiskt avgränsade områden 

än traditionell ekologi (Skoog et al., 2005; Bastian & Steinhardt, 2002). I dag uppfattas den moderna 

landskapsekologin som ett tvärvetenskapligt och integrativt forskningsfält med ett holistiskt 

betraktelsesätt (Bastian & Steinhardt, 2002; Wu, 2006). Landskapsekologin ämnar analysera och lösa 

problem på landskapsnivå och fokuserar på enskilda frågor som berör ekosystem eller artpopulationer, 

och hur de påverkas av mänsklig aktivitet. Forskningen strävar även efter att analysera hur ekosystem 

har formats av mänsklig aktivitet och hur de kan främjas. Denna utveckling har resulterat i att den 

moderna landskapsekologin omfattar studier som bland annat rör fragmentering av arters habitat, 
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anläggning och utformning av naturreservat, och utveckling av metoder för naturvård samt främjandet 

av biologisk mångfald. 

 

För att studera fragmentering av arters habitat används konceptuella modeller som baseras på 

grundläggande landskapsekologiska teorier och begrepp (Bastian & Steinhardt, 2002). Analyser av 

habitatfragmentering grundades i den ö-biografiska teorin som utvecklades av ekologerna MacArthur 

och Wilson under 1960-talet (MacArthur & Wilson, 1967). Teorin förklarar att öar som är belägna 

långt från fastlandet omfattar färre arter jämfört med öar av liknande storlek som ligger närmare 

fastlandet. Antagandet är en jämviktsteori som berör förhållandet mellan koloniserande och utdöende 

av arter, och påvisar att takten av kolonisering minskar med avståndet till en ö samtidigt som 

utdöendet är konstant föreliggande. Det resulterar i att isolerade öar koloniseras av färre arter vilket i 

sin tur reducerar det totala antalet. Denna teori har tillämpats för att analysera fragmentering, en 

process som medför reducering av antalet arter i ett område på grund av förlust av biotoper samt 

minskad storlek och ökat avstånd av resterande fragment (Bastian & Steinhardt, 2002; Löfvenhaft & 

Ihse, 1998). Den ö-biografiska teorin har bland annat tillämpats inom naturvård, men tillämpningen 

har utstått kritik eftersom fler faktorer anses ligga till grund för arters utdöende och kolonisering än 

endast area och avstånd. Ytterligare faktorer som kan avgöra huruvida arter kan överleva i ett 

fragmenterat landskap är bland annat en rik mångfald av habitat och hög konnektivitet med förekomst 

med korridorer. 

 

Inom landskapsekologin karaktäriseras landskap av tre centrala begrepp; struktur, funktion och 

förändring (Noss, 1990; Skånes, 1996; Bastian & Steinhardt, 2002). Struktur, eller mönster, beskriver 

sammansättningen och det rumsliga sambandet mellan ekosystem och andra landskapselement, både 

vertikalt eller horisontellt. Strukturer som studeras är exempelvis storlek, form och antal. Funktion, 

beskriver samspelet eller interaktionen mellan ekosystem och landskapselement, till exempel flödet av 

energi eller utbredningen av arter i ett landskap. Förändring, beskriver utvecklingen eller 

förvandlingen av strukturer och funktioner i landskapet över tid. För att analysera ett landskaps 

struktur, funktion eller förändring kan ett landskap delas upp i en mosaik av olika landskapselement 

(Forman, 1995). Ett landskap delas upp i tre huvudsakliga element som består av ett matrix med 

patcher som är sammanlänkade av korridorer (figur 1) (Barnes, 2000).  

 

 

Figur 1. Landskap består av matrix, patcher och korridorer (Barnes, 2000). 

En patch är ett rumsligt, homogent och avgränsat landskapselement som ofta utgör flera delar av 

landskapet (Forman, 1995; Bastian & Steinhardt, 2002). Patcher går att urskilja från det övriga 

kringliggande landskapselementet, nämligen ett enhetligt element som kallas för matrix. Ett matrix 

kännetecknas som det mest omfattande landskapselementet med hög konnektivitet och som 

kontrollerar landskapets dynamiska processer (Forman, 1995). Konnektivitet kan i sin tur delas upp i 

två olika aspekter; antingen rumslig konnektivitet som är ett mått på hur sammanlänkat ett matrix, ett 

nätverk eller en korridor är, eller funktionell konnektivitet som berör hur sammanlänkade arters habitat 

är och hur arter kan sprida sig i ett landskap. Hög konnektivitet påverkas i stor del av antalet 

korridorer och vilka typer av korridorer som finns i ett landskap. En korridor karaktäriseras som en 

avgränsad remsa som tydligt särskiljs från det angränsade landskapet på båda sidor och som 

sammanbinder patcher. 



MATTIAS BOVIN 

10 

 

För att praktiskt kunna modellera landskap, har grafteorin tillämpats inom landskapsekologin och 

används för att studera konnektivitet i landskap (Andersson & Bodin, 2009). Inom grafteorin utgörs en 

graf av en uppsättning av noder som sammanbinds med ett varierande antal länkar (figur 2) (Urban & 

Keitt, 2001). 

 

Figur 2. En graf består av noder (a, b, c, d, e, f) och länkar (ab, bc, bd, be…) (Urban & Keitt, 2001). 

Vid tillämpning av grafteorin inom landskapsekologin, representerar en uppsättning av noder olika 

patcher av habitat som är sammanlänkade med länkar, vilket representerar korridorer i ett landskap 

(figur 3) (Zetterberg et al., 2010).  

 

 

Figur 3. Representation av habitatnätverk med hjälp av grafteorin (Zetterberg et al., 2010). 

I dag är grafteorin en etablerad metod för att analysera habitatnätverk och att mäta konnektivitet 

(Zetterberg et al., 2010). Grafteorin är särskilt användbar i landskapsekologisk analys för planering 

och vid utformning av olika landskap. Andersson & Bodin (2009) har bland annat tagit fram modeller 

utifrån grafteorin för att analysera habitatnätverk som exempelvis kan användas av planerare om det 

genomförs noggranna definitioner av habitatkrav och spridningsförmågor. De anser att deras modeller 

är särskilt användbara för habitatnätverksanalyser av paraplyarter och övriga arter som fyller viktiga 

funktioner i olika ekosystem. 

 

För att studera ett landskaps struktur, funktion och förändring är landskapsekologisk analys ett viktigt 

verktyg inom fysisk planering, naturskydd, miljöövervakning och naturvård (Bastian & Steinhardt, 

2002). Enligt Mörtberg et al. (2007) innebär en fullständig landskapsekologisk analys att den 

ekologiska infrastrukturen identifieras. Den ekologiska infrastrukturen består av kärnområden med 

höga naturvärden som är sammanlänkade med spridningszoner. En landskapsekologisk analys kan 

exempelvis användas för att analysera och identifiera habitatnätverk för specifika arter eller 

artgrupper. Identifiering och modellering av habitatnätverk innebär att strukturen av landskap används 

för att beskriva ekologiska samband mellan olika arter och landskapselement (Bastian & Steinhardt, 

2002). Syftet är att identifiera lämpliga patcher som kan användas, eller som redan används som 

habitat för olika arter, och därmed kunna förbättra kvaliteten av de identifierade habitaten (Larson et 

al., 2004). Genom att förbättra habitatkvalitet går det att skapa möjligheter för att bevara eller öka 

livskraften av arter i ett landskap, och därmed främja den biologiska mångfalden. 

 

Ett användbart verktyg för att modellera habitatnätverk är ett geografiskt informationssystem (GIS) 

(Schadt et al., 2002; Larson et al., 2004; Foody, 2008). Det finns många olika metoder för att 

modellera och analysera habitatnätverk med hjälp av GIS och i en landskapsekologisk studie i 
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Stockholms stad används GIS-baserade habitatmodeller för att modellera habitatnätverk av eklevande 

arter och barrskogsarter (Foody, 2008; Mörtberg et al., 2007). Genom att klassificera olika 

lämplighetsgrader av habitatområden, spridningsvägar, avstånd och barriärer produceras kartor som 

kan användas inom fysisk planering och naturvård vid Stockholms stad (figur 4). 

 

 

Figur 4. Habitatnätverk för eklevande arter i Stockholms stad med hjälp av GIS-modellering (Mörtberg et al., 2007). 

För att utföra olika typer av landskapsekologiska analyser är det nödvändigt att införskaffa relevant 

dataunderlag (Löfvenhaft & Ihse, 1998). Vid skyddande av natur är identifiering och kartering av 

biotoper ett värdefullt verktyg (Bastian & Steinhardt, 2002) och enligt Cousins och Ihse (1998) 

behöver ett landskap omfatta ett flertal olika biotoper för att säkerställa ekologiska funktioner och en 

rik biologisk mångfald. Till skillnad från hur begreppet biotop definieras inom ekologin, behandlar 

biotopkartering begreppet som ett landskapselement vilket avgränsas från omkringliggande element 

baserat på vegetationstypologi (Bastian & Steinhardt, 2002). Enligt Löfvenhaft & Ihse (1998) 

möjliggör kartering av ekologiskt viktiga biotoper att den biologiska mångfalden kan identifieras och 

utvecklas samt bevaras i Stockholms stad och dess randzon. Med hjälp av en biotopkarta kan 

landskapsekologiska analyser integreras i fysisk planering och naturvård av landskap, vilket kan 

säkerställa bevarandet av ekologiskt värdefulla områden och främja den biologiska mångfalden. 

2.2 Datainsamling och biotopkartering för landskapsekologisk analys 

Fjärranalys är en effektiv metod för att erhålla och kvantifiera data om landskapsstrukturer (Skånes, 

1996; Groom et al., 2006; Newton et al., 2009; Morgan et al., 2010). I en studie av Newton et al. 

(2009) analyseras förhållandet mellan landskapsekologi och fjärranalys, och utifrån 438 vetenskapliga 

publikationer mellan år 2004-2008 konstateras det att 36 % av artiklarna diskuterar fjärranalys 

påtagligt. Resultaten visade att det var framför allt flygbilder och satellitbilder som användes i syftet 

att skapa tematiska kartor. Förutom användning av flygbilder och satellitbilder diskuteras även 

tillämpning av laserdata som ytterligare ett verktyg för att erhålla data om landskapets strukturer. Till 

skillnad från metoder som fältkartering, vilket är en tidskrävande och dyrbar metod för datainsamling, 

erbjuder fjärranalys enkla och effektiva sätt att införskaffa data över stora arealer (Groom et al., 2006; 

Morgan et al., 2010). 

 

För att införskaffa data om biotoper och vegetationsstrukturer har två fjärranalysmetoder fått en allt 

större roll inom landskapsekologin, nämligen bildtolkning av infraröda flygbilder (IRF-bilder) och 

analys av laserdata (Ihse, 2007; Newton et al., 2009). IRF-bilder är en av de främsta källorna till data 

om ekologiska förhållanden och förändringar i landskap och vegetationsområden (Ihse, 2007). I dag är 

tolkning av IRF-bilder en vedertagen metod för karterings- och miljöövervakningssyften med över 30 

års tillämpning inom naturvård och fysisk planering i Sverige. Med digital stereofotogrammetri är det 
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även möjligt att studera flygbilder i tre dimensioner och erhålla information om landskapets topografi 

och vegetationens struktur, textur samt läge i terrängen. 

Vid tolkning och kartering av infraröda flygbilder utgår tolkaren från specifika indikatorer som färg, 

ton, struktur, textur och läge i terrängen (Ihse, 2007; Morgan et al., 2010). Enligt Löfvenhaft (1998) är 

det svårare att flygbildstolka vissa biotoper än andra baserat på de olika indikatorerna. Biotoper som 

yngre ädellövskog kan till exempel vara svår att skilja från triviallövskog och tät triviallövskog 

förväxlas ofta med stora ädellövträd. En annan utmaning är att uppskatta andel barrträd i 

lövskogsområden eftersom unga barrträd växer upp under krontaken av äldre lövträd. Andra biotoper 

som gräsmarker och hällmarksbarrskog medför inga särskilda tolkningsproblem utan kan enkelt 

identifieras med hjälp av IRF-bilder. Olika problem med tolkning och klassning av biotoper lyfter 

fram subjektiviteten i metoden med bildtolkning av IRF-bilder. All klassificering är i slutändan 

subjektiv och kvaliteten av en kartering varierar beroende av en tolkares erfarenhet och skicklighet, 

både vid en dator och i fält. 

 

Med hjälp av laserdata är det även möjligt att uppskatta och kvantifiera vertikal vegetationsstruktur 

(Foody, 2008; Lindberg et al., 2012). Vertikal vegetationsstruktur, till exempel trädkrontäckning, kan 

definieras som mängden vegetationsmaterial som en funktion av höjd över marken, eller som 

fördelning av trädkronornas utbredning över marken (Korhonen et al., 2011; Lindberg et al., 2012). 

Genom att analysera laserdata kan ekologiska indikatorer som busk- och krontäckning identifieras för 

att bland annat analysera habitatnätverk eller kartlägga områden med pågående succession (Lindberg 

et al., 2012). 

2.3 Hantering av data för landskapsekologisk analys med Stockholm stads 
biotopdatabas 

Stockholm stads biotopdatabas utvecklades med tolkning av infraröda flygbilder i ett analogt 

stereoskop (Löfvenhaft & Ihse, 1998). Karterade biotoptyper sammanställdes i en kommuntäckande 

GIS-baserad databas och har sedan dess varit ett värdefullt verktyg som ofta används vid fysisk 

planering, miljöövervakning och naturvårdsarbete (Östergård, 2012; Hjorth, personlig 

kommunikation, 11 februari 2014).  

 

Det klassificeringssystem som utvecklades för att skapa Stockholm stads biotopdatabas återspeglas av 

syftet med karteringen och de metoder som användes för att kunna särskilja biotoper från varandra 

(Östergård, 2012). I uppdateringen av databasen justerades klassificeringssystemet utifrån ett regionalt 

perspektiv för att underlätta framtida biotopkarteringar i närheten av Stockholms stad. En annan 

justering var att samordna klassificeringssystemet utifrån ett nationellt perspektiv med Lantmäteriets 

standardiserade klassificeringssystem för vegetationsdata. Justeringen genomfördes för att möjliggöra 

analys och jämförelser av Stockholm stads biotopdatabas med andra regioner i Sverige. 

 

I dag utgörs Stockholms stads biotopdatabas av ett hierarkiskt klassificeringssystem bestående av 

olika datanivåer (Östergård, 2012). Databasen innehåller förutom 7 huvudklasser, drygt 60 diverse 

biotopklasser av varierande karaktär. Biotopklasserna är indelade efter faktorer som ålder, 

vegetationstäckning, fuktighetsgrad, och rådande markanvändning som skötsel. Karteringen har skapat 

ett värdefullt dataunderlag som är användbart i olika typer av landskapsekologiska analyser inom 

Stockholm stads kommungränser (Mörtberg et al., 2007). Sådana analyser har även tillämpats utanför 

Stockholms stad där annan typ av vegetationsdata använts (Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, 2013). 

I Göteborgs stad användes Lantmäteriets marktäckedata som dataunderlag, där syftet med analysen 

var att utifrån landskapsperspektiv införskaffa underlag för prioriteringar i den fysiska planeringen och 

kommunens arbete med att bevara arter, naturtyper och ekologiska samband samt processer. Dock 

ansågs Lantmäteriets marktäckedata vara för generaliserat vid tillämpning i Göteborgs stad och det 

efterfrågades data av högre detaljgrad samt biotopvariation. 
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3. Studieområde 
Huddinge kommuns geografiska läge tillhör den boreonemorala zonen med inslag av sydliga lövträd 

som alm, ask, ek och lind, och mer nordliga trädslag som gran, sälg, björk och asp (Vestin, 2006). 

Blandningen av de olika trädslagen skapar en mångfald av olika livsmiljöer för arter och hyser olika 

svårspridda rödlistade arter. För att sådana arter ska kunna överleva är det viktigt att upprätthålla en 

kontinuitet av deras livsmiljöer med hjälp av naturvårdande skötsel. I dag består en tredjedel av 

Huddinge kommuns yta av naturreservat (Huddinge kommun, 2013a). Alla naturreservat är markerade 

som bevarandeområden i kommunens översiktsplan och ska förbli naturområden under den angivna 

planperioden till år 2030. Av de olika naturreservaten i kommunen är det här arbetet är avgränsat till 

Gömmarens och Orlångens respektive naturreservat (figur 5). 

 

 

Figur 5. Översiktlig studieområdeskarta som redovisar Gömmarens och Orlångens respektive naturreservat. 

Gömmarens naturreservat är beläget i Huddinge kommuns nordvästra delar och består huvudsakligen 

av ett stort skogsområde som omger sjön Gömmaren (Länsstyrelsen i Stockholm, 2014a). Området 

omfattar 768 hektar som framförallt utgörs av barrskog med äldre tallskog på hällmarkernas höjder 

samt granskog i de låglänta områdena (Huddinge kommun, 2014a). I de låga partierna återfinns även 

sumpskogar och inslag av lövskog som ger upphov till naturreservatets varierande skogsbestånd. 

Syftet med Gömmarens naturreservat är att bevara och utveckla områdets vetenskapliga natur- och 

kulturvärden, men även att tillgängligöra ett område av stort värde för det rörliga friluftslivet och som 

undervisningsområde för skolor samt barnomsorg (Länsstyrelsen i Stockholm, 2014a). 

 

Orlångens naturreservat är beläget i Huddinge kommuns centrala delar och omfattar 1500 hektar som 

utgörs av ett sprickdalslandskap vilket präglas av åker- och betesmarker, öppna våtmarker och stora 

ädellövskogsbestånd (Huddinge kommun, 2014b). I närhet till sjöarna Orlången och Ågestasjön 

återfinns en särpräglad natur med lundartad skog, sällsynta växter och ett rikt fågelliv (Länsstyrelsen i 

Stockholm, 2014b). Syftet med naturreservatet är att med hjälp av enkla skötselmetoder bevara 

områdets specifika natur-, kultur- och friluftslivsvärden. 
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4. Metod och dataunderlag 
För en sammanställning av dataunderlag och programvaror som används i det här arbetet se bilaga 1. I 

det här avsnittet ges en beskrivning av projektets metod som delas upp i sex olika avsnitt: 

 

1. Databasuppbyggnad och utveckling av klassificeringssystem. 

2. Kalibrering av referensområden. 

3. Utveckling av biotopdatabas och polygonindelning. 

4. Klassificering av biotoper med laserdata, TWI-analys och tolkning av IRF-bilder. 

5. Fältkontroll och validering. 

6. Landskapsekologisk analys av habitatnätverk med MatrixGreen. 

Ovanstående metodik, förutom tillägget med laserdata och TWI-analysen, faller i linje med tidigare 

studier och anses därför vara vedertagen i det här projektet (Löfvenhaft & Ihse, 1998; Cousins & Ihse, 

1998; Ihse, 2007). 

4.1 Databasuppbyggnad och utveckling av klassificeringssystem 

Med hjälp av ett GIS är det möjligt att lagra och tillgängliggöra rumslig data av biotoper genom att 

upprätta databaser (Bauer-Messmer & Grütter, 2009). För att kunna strukturera en databas är ontologi, 

semantik och standardisering tre viktiga aspekter att beakta (Ahlqvist, 2007; Bauer-Messmer & 

Grütter, 2009). I det här examensarbetet baseras databasstrukturen på Stockholm stads biotopdatabas 

och eftersom den har skapats av forskare vid Stockholms universitet och anställda vid Lantmäteriet 

anses databasstrukturen och dess ontologi samt semantik vara accepterad inom forskning, näringsliv 

och myndighetsutövning. För detaljerad information om biotopdatabasens struktur, definitioner av 

biotopklasser och motivering till uppbyggnad hänvisas intressenter till Löfvenhaft & Ihse (1998) eller 

Östergård (2012). 

 

Stockholm stads biotopdatabas konstruerades i ett hierarkiskt klassificeringssystem som till början 

bestod av fem olika klassnivåer (Löfvenhaft & Ihse, 1998). Den uppdaterade biotopdatabasen från år 

2009 baseras på det tidigare klassificeringssystemet med tillägg av ett par klassnivåer och 

biotopklasser (Östergård, 2012). Med hänsyn till det här projektets tidsomfattning utformades 

biodatabasens struktur och innehåll i samråd med naturvårdsavdelningen på Huddinge kommun. De 

nivåer som används är nivå 1 (markanvändning och naturtyp) som utgörs av huvudklasser, nivå 2 

(biotoper eller barriärer) som utgörs av biotopklasser, och nivå 3 (skötsel och succession) som utgörs 

av klasserna för skogsfas (ålder) och skötsel (bilaga 2, tabell 1, 2, 3, 4, 5). Det motsvarar en förenklad 

version av Stockholm stads uppdaterade biotopdatabas som till skillnad från det här projektet omfattar 

7 olika klassnivåer (Östergård, 2012). 

 

För att underlätta och tidsoptimera klassificeringen av några biotopklasser var det nödvändigt att 

generalisera och slå ihop ett par klasser. På grund av de förenklade klassningarna skapades nya 

tolkningsnycklar till databasens klassificeringssystem (bilaga 3). Med hjälp av tolkningsnycklarna i 

Östergård (2012) genomfördes ett par justeringar för att effektivisera och förtydliga det här projektets 

klassificeringssystem. De nya tolkningsnycklarna konstruerades i Adobe Illustrator. Eftersom 

databasuppbyggnaden påverkas av klassificeringssystemet var det viktigt att färdigställa de 

tolkningsnycklar som ligger till grund för datainsamlingen innan designen av databasen påbörjades. 

När tolkningsnycklarna ansågs färdiga var det möjligt att upprätta en databasdesign. Genom att skapa 

en design i Excel var det möjligt att diskutera och revidera designen med ekologer på Huddinge 

kommun innan den fastställdes. Efter granskning av databasens struktur upprättades en personlig 

geodatabas i ArcGIS (Östergård, 2012). 
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4.2 Kalibrering av referensområden 

För att förbättra polygonindelningen och flygbildstolkningen är det viktigt att tolkaren kalibrerar sin 

tolkning med hjälp av referensområden i fält (Ihse, 2007). På grund av tidsbrist var det inte möjligt att 

spendera tid i fält för kalibrering. Istället gjordes en kalibrering med tolkning av IRF-bilder som 

jämfördes med Stockholm stads biotopdatabas. I det här fallet innebär en kalibrering att kartera 

liknande områden som ska karteras i den huvudsakliga karteringen, och att jämföra resultatet med 

befintlig data. Syftet med kalibreringen var att undersöka och förbättra svagheter hos tolkaren. Därför 

valdes ett par grönområden ut i södra Stockholm stad, strax norr om Huddinge kommun, eftersom de 

anses omfatta liknande biotoper som ska karteras i Gömmarens och Orlångens naturreservat (figur 6). 

 

 

Figur 6. Karta över kalibreringsområden norr om Huddinge kommun. 

Det första kalibreringsområdet utgjordes av tre grönområden och det andra kalibreringsområdet 

utgjordes av ett grönområde. Anledningen till att det andra kalibreringsområdet endast består av ett 

grönområde är på grund av att de flygbilder som används inte täcker fler grönområden norr om 

Huddinge kommun så att de sammanfaller med Stockholm stads biotopdatabas. Efter att ha tömt 

polygoner i Stockholm stads biotopdatabas på datainnehåll, klassificerades sedan polygonerna med 

hjälp av de egenproducerade tolkningsnycklarna. Resultatet av tolkningen sammanställdes och 

jämfördes mot Stockholm stads biotopdatabas i en felmatris för att utreda användartillförlitlighet, 

producentnoggrannhet och tolkningsnoggrannhet (Congalton & Green, 2009). 

4.3 Upprättande av biotopdatabas och polygonindelning 

Upprättandet av databasen gjordes i en personlig geodatabas i ArcGIS. Med hjälp av den design som 

gjordes i Excel var det möjligt att identifiera vilka datatyper som skulle användas och hur designen 

skulle se ut. Efter att alla fält hade registrerats i geodatabasen utvecklades domäner som länkades med 

fälten för huvudklasser, biotopklasser, fuktighet, skötsel och skogsfas. Genom att använda kodade 

domäner gick det att klassificera olika klasser på ett effektivt sätt. Databasen utformades sedan av 

både numeriska och textade datatyper för att öka användarvänligheten vid tillämpning av data (bilaga 

2, tabell 1) (Östergård, 2012). 

 

När databasen var registrerad i ArcGIS genomfördes en polygonindelning av biotoptyper efter olika 

tolkningsindikatorer som färg, ton, textur, struktur och läget i terrängen (Morgan et al., 2010). Utifrån 

IRF-bilderna digitaliserades polygoner med digital stereofotogrammetri med hjälp av DAT/EM 

Summit Evolution Lite kopplat till ArcMap där enskilda polygoner registrerades i geodatabasen. 
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Eftersom IRF-bilderna levererades i SWEREF99 TM från Lantmäteriet används samma 

koordinatsystem vid digitaliseringen av polygonindelningen och skapandet av geodatabasen. Först 

avgränsades enkla objekt som öppen mark eller vattenområden, och senare digitaliserades svårtolkade 

objekt som heterogena skogsområden (Ihse, 2007). Det var en iterativ process där IRF-bilderna 

genomsöktes vid ett flertal gånger i ett systematiskt arbetssätt i parallella sektioner, från vänster till 

höger eller från toppen till botten, med fokus på en vegetationsklass i taget. 

 

För att biotopdatabasen över Gömmarens och Orlångens naturreservat ska vara användbar i Huddinge 

kommuns naturvårdsarbete och fysiska planering, samt vara kompatibel med Stockholm stads 

biotopdatabas används samma inställningar som i Stockholm stads biotopdatabas med en minsta 

karteringsenhet på 0,25 hektar (Löfvenhaft & Ihse, 1998). I vissa fall har objekt mindre än 0,25 ha 

karterats då de anses vara av ekologisk betydelse, men med en minsta storlek av 0,10 ha. Till skillnad 

från Stockholm stads biotopdatabas digitaliserades endast polygoner. Utöver minsta karteringsenhet 

används även minsta bredd av 12 meter för trafikvägar och 20 m för kraftledningsgångar och 

brandvägar. 

4.4 Klassificering av biotoper med tolkning av IRF-bilder och stöd från laserdata, 
höjddata samt övrigt dataunderlag 

När den första polygonstrukturen var upprättad genomfördes klassificeringar av varje polygon. 

Eftersom biotopklasserna i Stockholm stads biotopdatabas klassificerats baserat på faktorer som 

fuktighet och vegetationsstruktur skapades relevant dataunderlag som stöd till klassificeringen av IRF-

bilderna. Därför beräknades busktäckning (BT) och krontäckning (KT) med hjälp av laserdata, ett 

topografiskt fuktighetsindex utifrån höjddata tillämpades och övrigt underlag sammanställdes innan 

flygbildstolkningen påbörjades. 

4.4.1 Busk- och krontäckning med laserdata 

I ett flertal vetenskapliga artiklar erhålls en vegetations- eller penetrationskvot som kan användas för 

att uppskatta trädkrontäckning (Korhonen et al., 2011; Lindberg et al., 2012; Mitchell et al., 2012; 

Reese et al., 2014). Kvoten beräknar förhållandet av antal laserpunkter som träffar en yta över marken 

genom det totala antalet laserpunkter inom samma yta (Lindberg et al., 2012): 

 

vegkvot = Σ(nveg)/ Σ(ntot) 

 

Där nveg motsvarar antalet laserpunkter över önskad höjd och ntot motsvarar det totala antalet 

laserpunkter. Ovanstående metod och ekvation har validerats mot mätningar i fält och påvisar 

godtagen noggrannhet och precision (Lindberg et al., 2012). Metoden anses därför vara användbar för 

att kunna klassificera och särskilja både huvudklasser samt biotopklasser, och i synnerhet busk- och 

skogsmark, i det här projektet. För att beräkna BT och KT, är det möjligt att separera trädkronor och 

buskage från övrigt marktäcke efter Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations 

(FAO) indelningssystem (Rydell et al., 2013). Enligt FAO:s indelning övergår fältskiktet till 

buskvegetation vid 1 meter, där buskvegetation övergår till träd vid 5 meter. 

 

I det här projektet beräknas BT och KT med ovanstående vegetationskvot med Lantmäteriets laserdata 

(Lantmäteriet, 2014c) och för att särskilja mellan busk- och skogsvegetations används FAO:s 

indelningssystem. Ett detaljerat arbetsflöde för uträkning av BT och KT erhålls i bilaga 4. Med hjälp 

av programmet Quick Terrain Modeler (QTM) hanterades laserdata i form av ett punktmoln och med 

verktyget ”AGL-Analyst” (Above Ground Level) normaliserades punkternas höjdvärden med en 

digital höjdmodell, och slutligen separerades punkter baserat på Z-värde (Skånes et al., 2011). Genom 

att klippa punktmolnet efter olika höjdnivåer gick det att exportera statistik, och i det här fallet antalet 

punkter per ytenhet, i GeoTIFF-format som sedan behandlades i ArcMap. Med ”Raster Calculator” i 

ArcMap gick det sedan att använda rasterbilderna för att räkna ut vegetationskvoten och presentera 

täckningsgraden i procent. För att undvika att byggnadsstrukturer klassificerades som hög KT 

användes Lantmäteriets fastighetskarta för att radera bebyggelseområden ur rasterbilden. 
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Upplösningen som användes för att exportera statistik var 10x10 m, det vill säga antalet laserpunkter 

inom en yta av 10x10 m, för att rasterbilderna skulle överensstämma med den TWI-analys som 

beskrivs i nästa avsnitt. 

4.4.2 Topografiskt fuktighetsindex med höjddata 

Ett topographic wetness index (TWI), översatt till topografiskt fuktighetsindex, är ett relativt mått av 

fuktighet baserat på topografi utifrån en digital höjdmodell (DEM) (Sørensen & Seibert, 2007). TWI 

introducerades redan år 1979 som en del av en avrinningsmodell och är ett av de mest använda 

topografiska indexen i dag (Sørensen & Seibert, 2007). Många studier validerar TWI som ett 

värdefullt verktyg för att uppskatta fuktighet och indexet har bland annat använts för att undersöka 

vegetationsmönster, identifiera våtmarker och uppskatta jordfuktighet (Sørensen et al., 2006; Sørensen 

& Seibert, 2007; Grabs et al., 2008). Med hjälp av en DEM är det möjligt att beräkna hydrologiska 

flöden eftersom ytvatten generellt sett följer topografin. TWI uppskattar lokalt bidragande ytor med 

lokala lutningar vilket resulterar i att områden med branta lutningar har låga indexvärden och områden 

med flacka lutningar har höga indexvärden (Sørensen et al., 2006; Sørensen & Seibert, 2007). TWI 

beräknas med hjälp av följande ekvation (Sørensen et al., 2006): 

 

TWI = ln(a/tan) 

 

Där a är den lokala bidragande ytan som ger upphov till avrinning, även kallat ackumulerat flöde, och 

där  är den lokala lutningen (Erskine et al., 2006; Sørensen et al., 2006). Båda faktorerna påverkas 

av, och är bundna till upplösningen av den använda höjdmodellen. Enligt Sørensen & Seibert (2007) 

ger lågupplösta höjdmodeller en jämnare fördelning av TWI-värden jämfört med modeller av högre 

upplösning. Det betyder inte att höjdmodeller av mindre cellstorlek är mer användbara utan det beror 

på avseendet i en studie och hur höjdmodellen har producerats. I landskapsanalyser kan det till 

exempel vara mer användbart med lågupplöst höjddata som generaliserar resultatet. 

 

För att beräkna TWI används Lantmäteriets digitala höjdmodell som dataunderlag (Lantmäteriet, 

2014b). Efter att höjdmodellen omvandlats från 2 meters upplösning till 10 meters upplösning för att 

ge en jämnare fördelning av TWI-värden, tillämpas ovanstående ekvation för att räkna ut TWI med 

”Raster Calculator” i ArcMap. Ett detaljerat arbetsflöde för uträkning av TWI erhålls i bilaga 5. 

4.4.3 Övrigt dataunderlag 

Det övriga underlag som används som stöd vid klassificeringen av polygonerna var Huddinge 

kommuns skötselplaner och mångbruksplaner för respektive naturreservat. Mångbruksplanerna som 

utgörs av kartor omfattar information om vissa biotoper, till exempel myrmarker, och skötselplanerna 

redovisar skötselområden och pågående skötsel i respektive reservat. Kartorna georefererades och 

rektifierades i ArcMap så att de kunde ge stöd vid klassificeringen. 

 

Ett annat underlag som också användes var jordartsdata från SGU (SGU, 2014). Det användes framför 

allt som stöd för att identifiera områden med torv som ger upphov till myrmark och för att identifiera 

lämpliga habitatpatcher för bergscikada. 

4.4.4 Flygbildstolkning av IRF-bilder och klassificering av polygonstruktur 

Genom att använda polygonstrukturen i databasen, extraherades medelvärden ur rasterbilderna med 

BT, KT och TWI. Medelvärdena importerades in i databasen med hjälp av verktyget ”Zonal Statistics 

as Table” där en tabellfil med all data skapades som senare länkades till databasen med hjälp av ”Join 

and Relate” i ArcMap. Genom att ladda in medelvärdena för BT, KT och TWI med ”Field Calculator” 

fick varje enskild polygon ett BT-värde, ett KT-värde och ett TWI-värde. De tre medelvärdena 

utgjorde en parameter för att särskilja mellan biotop- och huvudklasser som exempelvis skog (>30 % 

KT), halvöppen mark (10-30 % KT) och öppen mark (0-10 % KT). På biotopnivå användes BT för att 

bland annat identifiera buskmarker (>50 % BT) och tät ädellövskog (>=70 % KT). Det var i vissa fall 
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nödvändigt att uppskatta BT och KT visuellt eftersom det kan förekomma låga träd i rasterbilden med 

BT eller felaktigheter i det laserdata som användes. 

 

Klassificering av biotoper genomfördes med tolkning av IRF-bilder med digital stereofotogrammetri 

efter att medelvärdena för BT, KT och TWI importerats in i varje polygon. Till en början 

klassificerades enkla strukturer som öppen mark och vattenområden och sedan klassificerades 

svårtolkade objekt som heterogena skogsområden eller sumpskogar (Ihse, 2007). För att avgöra om en 

polygon var torr-frisk eller fuktig-våt användes TWI-fältet som stöd. Genom en visuell tolkning av 

TWI-värdena användes ett tröskelvärde >=7 för att avgöra om polygonen skulle klassificeras som 

fuktig-våt eller torr-frisk. Det var dock nödvändigt att utföra en handpåläggning och visuell 

flygbildstolkning för att i slutändan avgöra om en klass skulle klassificeras som torr-frisk eller fuktig-

våt. 

 

I vissa fall var det nödvändigt att använda befintliga mångbruksplaner från naturvårdsavdelningen på 

Huddinge kommun för att identifiera skogsklädda myrar eller ädellövsområden. Förutom biotoptyper 

var det även möjligt att identifiera vissa skötselområden, där det till exempel redovisas områden med 

fri utveckling eller naturvårdande skötsel. För att uppskatta skogsområdenas ålder genomfördes en 

grov tolkning av IRF-bilderna där specifika parametrar som textur och form var avgörande (Morgan et 

al., 2010). 

 

Eftersom digitalisering och klassificering av polygoner är en iterativ process (Ihse, 2007) delades och 

skapades nya polygoner i efterhand. Det var då nödvändigt att extrahera värdena från rasterbilderna 

med BT, KT och TWI ännu en gång. När en slutgiltig polygonindelning och klassificering utförts 

importerades värdena en sista gång för att utgöra ett komplett underlag till habitatnätverksanalyserna. 

4.5 Fältkontroll och validering 

Validering av tematisk klassificering är en faktor som efterfrågas vid användning av fjärranalys 

(Newton et al., 2009). För att undersöka hur noggrant en klassificering har utförts är det möjligt att 

använda en förväxlingsmatris, även kallad felmatris (Cousins & Ihse, 1998). Med hjälp av en felmatris 

går det att beräkna ett antal olika statistiska mått som total karteringsnoggrannhet, 

användartillförlitlighet och producentnoggrannhet (Congalton & Green, 2009). Med total 

karteringsnoggrannhet beskrivs andelen i referensdata som karterats korrekt, användartillförlitlighet 

redogör sannolikheten att en karterad yta är rätt och producentnoggrannhet skildrar sannolikheten att 

en referensyta karterats rätt. 

 

För att upprätta en felmatris krävs en befintlig kartering eller referensdata som representerar 

verkligheten. En möjlighet är att validera en kartering med hjälp av fältkontroll (Löfvenhaft & Ihse, 

1998; Morgan et al., 2010). Det är en nödvändighet när befintlig referensdata saknas och all kartering 

måste kombineras med fältarbete på ett eller annat sätt (Ihse, 2007). Den enklaste och mest effektiva 

metoden för fältkontroll är att genomföra transektinventeringar som jämförs och utvärderas mot 

karteringen. För att validera flygbildstolkningen och biotopkarteringen genomfördes därför 

fältkontroller i det här arbetet. Det var endast biotopklassningen som fältvaliderades och inte resultatet 

av uträkningen för BT, KT eller TWI.  

 

Att utveckla ett tidseffektivt samplingsschema för att införskaffa referensdata är en av de största 

utmaningarna vid utvärdering av en kartering (Congalton & Green, 2009). Det är viktigt att urvalet av 

de polygoner som ska fältkontrolleras görs på ett objektivt sätt, och att alla klasser verifieras. Antalet 

polygoner eller klasser som ska besökas i fält tenderar att variera i olika studier, men traditionellt sett 

har det utgjort 2-5 % av varje karterad klass. Det anses dock inte vara tillräckligt representativt, utan 

istället bör ett urval tas fram med hjälp av en binomialfördelning. Det tillämpades dock inte i det här 

arbetet utan tidsramen för fältarbetet fick styra det antal som skulle fältkontrolleras.  

 

Fältkontrollen utfördes genom att välja ut tre slumpmässigt valda polygoner från varje biotopklass i 

respektive naturreservat, utfördes fältinventeringar i varje polygon. Anledningen till att ett 
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slumpmässigt urval gjordes var för att kunna jämföra fältkontrollen med biotopkarteringen på ett så 

objektivt sätt som möjligt (Dahmström, 2005; Congalton & Green, 2009). Metoden som användes för 

att ta fram slumpmässigt valda polygoner var att tilldela alla polygoner inom respektive naturreservat 

ett sekvensvärde från 1 och uppåt. Sedan används en slumpgenerator som valde ut tre värden från 

varje klass (Random Integer Generator, 2014). Utifrån de tre värdena markerades sedan respektive 

polygon i attributtabellen och exporterades som egna shapefiler. I vissa fall var det nödvändigt att 

repetera urvalet av de tre slumpmässiga sifforna då de kunde ge samma siffra två gånger beroende på 

storleken av intervallet. Om det inte fanns fler än tre polygoner av varje biotopklass fältkontrollerades 

det antal som fanns. På grund av arbetets tidsram ansågs tre polygoner av varje biotopklass inom varje 

naturreservat vara tillräckligt för att ge en representativ bild av karteringen. 

 

Med hjälp av en surfplatta och mobilapplikationen ”PDF Maps” från Avenza Systems Inc. 

importerades kartor med polygonerna för fältkontrollen från ArcMap in i surfplattan som stöd ute i fält 

(figur 7). 

 

 

Figur 7. Fältkontroll av biotopkartering genomfördes med en surfplatta i fält. 

I fält jämfördes biotopkarteringen med verkligheten och notiser antecknades direkt i kartan. För att 

redogöra att tolkningen överensstämmer med verkligheten togs ett flertal fotografier för att 

karaktärisera varje biotopklass. Vid behov identifierades trädslag med en fälthandbok (Godet, 1984). 

 

Efter fältkontrollen sammanställdes resultatet som jämfördes med biotopdatabasen i felmatriser för att 

beräkna den totala karteringsnoggrannheten, användartillförlitligheten och producentnoggrannheten 

och korrigera de klassningar som var felaktiga. 

4.6 Landskapsekologisk analys av habitatnätverk 

4.6.1 Artprofilering  

Det första steget i modellering av habitatnätverk är att välja fokusart och relevanta habitatkrav en art 

behöver för att överleva i ett område (Store & Kangas, 2001). Det andra steget är att upprätta habitat- 

och spridningsmodeller i ett GIS baserat på befintlig information och expertkunskap. Genom att 

kombinera rumslig data som motsvarar nödvändiga habitatkrav går det att identifiera möjliga habitat 

för en fokusart. I det här projektet valdes två olika fokusarter att studera i Gömmarens och Orlångens 

naturreservat i samråd med ekologer på Huddinge kommun. De arter som valdes var mindre hackspett 

Dendrocopos minor och bergscikada Cicadetta montana. Anledningen till att arterna är intresserade 

att analysera är för att de står med på rödlistan och är nära samt starkt hotade i Sverige. För att 

tidsavgränsa arbetet genomfördes en modellering av habitatnätverk för mindre hackspett i Gömmarens 

naturreservat och en modellering för bergscikada i Orlångens naturreservat. 
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Upprättandet av artprofiler utgjordes av litteraturstudier och en telefonintervju med Roland Hansson 

som har god kännedom om bergscikada i Huddinge kommun (Hansson, personlig kommunikation, 22 

april 2014). Nedan ges en sammanställning av litteraturstudien och information från Hansson (2014). 

4.6.1.1 Artprofil för mindre hackspett 

Den mindre hackspetten Dendrocopos minor är Sveriges minsta hackspett med en kroppslängd av 

cirka 15 cm och en vikt mellan 21 till 28 gram (ArtDatabanken Faktablad, 2006). Hackspetten 

karaktäriseras av sin svarta ryggsida med vita tvärband över vingarna samt bakryggen och dess 

beigevita bröst och buk med tunna mörka streck på kroppens sidor. Hanar besitter en röd hjässa 

samtidigt som honor saknar röda inslag i dräkten. I Sverige förekommer den mindre hackspetten över 

hela landet upp till trädgränsen i fjällen. Fågeln uppträder på ett allmänt sparsamt sätt men är vanligare 

att observera lokalt vid exempelvis insjöstränder och i stora ädellövskogsområden. 

 

Mellan åren 1975-1990 reducerades beståndet av den mindre hackspetten påtagligt i Sverige 

(ArtDatabanken Faktablad, 2006). Under 2000-talet stabiliserades och eventuellt ökades populationer 

till en uppskattad population av 6700 individer. Det finns dock indikationer som påvisar att arten spås 

en dyster framtid på grund av nya miljöregler från EU, ökat uttag av biobränsle och almsjukan. I dag 

är bestånden av den mindre hackspetten klassificerad som nära hotad i Sverige. Arten missgynnas av 

gallring i löv- och blandskogar samt om lövträd, och i synnerhet äldre lövträd, avverkas. 

Fortsättningsvis missgynnas den mindre hackspetten av landskapsvård som medför röjning av täta 

strandskogar, alkärr och borttagande av döda träd och murkna grenar. 

 

Den mindre hackspetten livnär sig framför allt i ädellövskogsområden men även i områden med löv- 

och blandskog. (ArtDatabanken Faktablad, 2006). Arten föredrar äldre täta lövskogar med inslag av 

död ved och högstubbar och förekommer i lövskogar med inslag av al, björk och asp (Grahn, 2008; 

ArtDatabanken Faktablad, 2006). Under vintertid tenderar den mindre hackspetten att söka sig till 

äldre grandominerad skog som ger bättre skydd mot rovdjur än lövskog. För att arten ska kunna häcka 

krävs döda lövträd, men boträd tenderar sällan att vara en begränsande faktor för hackspettens 

överlevnad. 

 

För en framgångsrik häckning behöver den mindre hackspetten cirka 40 hektar fragmenterad lövskog 

inom ett område på drygt 200 hektar och i en tidigare modellering av habitat för mindre hackspett i 

Umeåregionen används ett flygningsavstånd mellan de olika habitaten av 500 meter (ArtDatabanken 

Faktablad, 2006; Grahn, 2008). När den mindre hackspetten väl har häckat lever den på samma plats i 

resten av sitt liv. Enligt Huddinge kommuns hemsida förekommer mindre hackspett i Gömmarens 

naturreservat vid anslutande strandskogar (Huddinge kommun, 2013b). Arten förekommer även i 

Orlångens naturreservat och i närhet till ädellövskogarna runt Balingstaområdet (Huddinge kommun, 

2013c; Huddinge kommun, 2013d). 

 

Utifrån ovanstående artprofil sammanställdes en habitat- och spridningsmodell för mindre hackspett 

som återges i bilaga 6 (tabell 6, 7). 

4.6.1.2 Artprofil för bergscikada 

Bergscikada Cicadetta montana är en stor strit med en längd från huvudet till de hopfällda vingarnas 

spetsar av 23-28 mm (ArtDatabanken Faktablad, 2013). Bergscikadan har genomskinliga vingar som 

hålls taklagda över ryggen och har en svart kropp med gulaktig behåring. Arten är klassificerad som 

starkt hotad i Sverige, och återfinns endast på några få lokaler i Skåne, Småland, Västergötland, 

Östergötland, Bohuslän, Södermanland och Uppland. 

 

Bergscikadan livnär sig på varma, solexponerade, halvöppna områden där vuxna individer 

förekommer i både i blandskog och i lövskog (ArtDatabanken Faktablad, 2013). För att förhindra att 

arten reduceras i antal, är det möjligt att röja undan buskvegetation så att skogskanter på 

sydsluttningar undviks att växa igen och att markytan exponeras av sol. Enligt Hansson (2013) lever 
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arten på sydsluttningar som mestadels består av glacial lera i sydsluttningar intill landskap som präglas 

av jord- och skogsbruk. 

 

Insektens spridningsförmåga är inte särskilt studerad och kunskaperna om hur arten etableras i nya 

lokaler är liten (Hansson, 2013). Vägar anses dock utgöra barriärer i bergscikadans 

spridningskorridorer och möjligheter till förflyttning. Eftersom att arten förökar sig vid solexponerade 

skogsbryn går det att anta att bergscikadan rör sig längs med skogsbryn och över ängar eller åkrar för 

att söka nya habitat (Hansson, personlig kommunikation, 22 april, 2014). I vissa fall har bergscikadan 

även observerats röra sig över eller längs med sjön Orlången. Det finns däremot inga observationer 

eller mätningar som har registrerat bergscikadans spridningsavstånd, men Hansson uppskattar att arten 

kan flyga omkring 500 meter, eventuellt uppåt någon kilometer. Uppskattningen är baserad på avstånd 

mellan inventerade habitat i Huddinge kommun där bergscikada har påträffats vid två lokaler, dels 

sydost om sjön Ådran och dels i ett begränsat habitat om cirka 60 m
2
 inom Orlångens naturreservat vid 

Sundby gård (Hansson, 2013). Arten är tidigare funnen på 1940-talet i Huddinge och 

naturvårdsavdelningen i kommunen betraktar insekten som Sveriges mest sällsynta insekt. 

 

Utifrån ovanstående artprofil sammanställdes en habitat- och spridningsmodell för bergscikada som 

återges i bilaga 6 (tabell 8, 9). 

4.6.2 Analys av habitatnätverk med MatrixGreen 

I dag är det möjligt att använda ett verktyg till ArcGIS, MatrixGreen, för att analysera ekologiska 

samband och modellera habitatnätverk (Zachariassen, 2014a). Det är ett verktyg som utvecklats av 

forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universitet som baseras på 

grafteorin (Andersson & Bodin, 2009; Zetterberg et al., 2010; Östergård, 2012). 

 

Det första steget med att modellera habitatnätverk i MatrixGreen är att skapa habitatpatcher 

(Zachariassen, 2014a). När patcherna har importerats i MatrixGreen är det möjligt att skapa olika 

länkar för att undersöka vilka patcher som är länkade med varandra i ett nätverk. MatrixGreen 

erbjuder olika typer av länkar för att undersöka konnektiviteten av habitat i ett landskap, och i det här 

arbetet används så kallade Least Cost Path-länkar (LCP-länkar) eftersom övriga länkar endast baserar 

konnektivitet på avstånd. LCP baserar konnektivitet med hjälp av motståndsvärden i ett 

motståndsraster där konnektiviteten beräknas på det motstånd det tar för en art att röra sig mellan 

habitatpatcher (figur 8). 

 

 

Figur 8. Modellering av habitatnätverk med LCP-länkar och ett motståndsraster (Zachariassen, 2014a). 

Det är möjligt att sätta en budget, ett tröskelvärde, för en arts möjlighet till spridning som reduceras 

efter varje cell den tar sig förbi. När LCP-länkarna väl skapas beräknas en kostnad för varje meter, och 

om en länk skapas över en cell med 1 meters upplösning och ett motståndsvärde av ”1”, innebär det att 

en meters förflyttning motsvarar en kostnad av den budget en art får förflyttas. 
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Att upprätta ett motståndsraster är en svår utmaning som kräver omtanke och noggrann profilering 

(Zachariassen, personlig kommunikation, 23 april, 2014). Utifrån artprofilerna som beskrivs i kapitel 

4.6.1 genomfördes ett urval av de habitat- och spridningskrav som de båda arterna har (Mörtberg et al., 

2007; Sawyer et al., 2011). De sammanställdes i en habitat- och spridningsmodell och med 

biotopdatabasen som grund, genomfördes sökningar för att matcha specifika kriterier, exempelvis tät 

och gammal lövskog. Detaljerade arbetsflöden och motivering för att ta fram habitatpatcher redovisas i 

bilaga 6. 

 

För att modellera arternas möjlighet till spridning i landskapet upprättades ett motståndsraster i 

ArcMap utifrån biotopklasser i biotopdatabasen. Baserat på artprofilerna gjordes antaganden för vilket 

motståndsvärde samtliga biotoper skulle tilldelas inom respektive naturreservat för varje art. Eftersom 

spridningsavståndet för arterna anses vara runt 500 meter tilldelades klasserna med lägst motstånd 

värdet ”1” och klasserna med högst motstånd värdet ”5”. Detaljerade arbetsflöden och motivering för 

att ta fram motståndsvärden redovisas i bilaga 6. 

 

När habitatpatcher och LCP-länkar tagits fram går det att utföra två olika typer av 

konnektivitetsanalyser med MatrixGreen (Bodin & Zetterberg, 2012). De olika analyserna beräknas 

antingen utifrån ett landskapsperspektiv eller utifrån nätverksnivå. ”Betweeness centrality” beräknas 

med hjälp av ett landskapsperspektiv och mäter hur mycket en enskild habitatpatch bidrar till 

landskapets totala konnektivitet. ”Component based analysis” och ”Patch distance analysis” beräknas 

ur en nätverksnivå och analyserar avståndet mellan habitatnätverken och hur sammanhängande de är. I 

det här projektet används ”Component based analysis”, översatt komponentanalys, för att undersöka 

hur sammanhängande de olika habitatnätverken är i varje naturreservat. 

5. Resultat 

5.1 Databasuppbyggnad och utveckling av klassificeringssystem 

Databasens slutgiltiga uppbyggnad utgörs av tre olika nivåer: 1) huvudklasser, 2) biotopklasser, 3) 

klasser för skogsfas, skötsel och fuktighet. Till skillnad från Stockholm stads biotopdatabas har en 

klass för fuktighet adderats under nivå 3. Det är främst för att en potentiell användare ska kunna söka 

olika klasser efter fuktighetsgrad istället för behöva söka på specifika biotopklasser i databasen. 

Utöver de nivåerna tillkommer även fält med medelvärden från rasterbilderna med BT, KT och TWI. 

En fullständig beskrivning av databasen återges i bilaga 2 (tabell 1, 2, 3, 4, 5).  

 

Eftersom det var nödvändigt att tidsoptimera biotopklassificeringen generaliserades följande klasser 

från Stockholm stads biotopdatabas: alla buskmarkklasser till ”Buskmark”, alla 

sötvattensstrandängsklasser och havsstrandängsklasser till ”Sötvattensstrandäng” eller 

”Havsstrandäng” och fuktighetsgradienten torr, frisk, fuktig, våt generaliserades till torr-frisk eller 

fuktig-våt. Förutom att generalisera dessa klasser gjordes även ett tillägg där ”Odlingslott/trädgård” 

skapades för halvöppna huvudklasser. På grund av dessa generaliseringar och tillägg skapades nya 

tolkningsnycklar som återges i bilaga 3. Till skillnad från tolkningsnycklarna som används i 

Stockholm stads biotopdatabas adderades även figurer som indikerar vilken datakälla som ligger till 

grund för klassificeringen. 

5.2 Kalibrering av referensområden 

Den första kalibreringskarteringen resulterade i en total karteringsnoggrannhet på 62 %. Både 

användartillförlitligheten och producentnoggrannheten varierar för respektive biotopklass och 

specifika klasser över- samt undertolkades mer än övriga. Den andra kalibreringskarteringen 

resulterade i en total karteringsnoggrannhet på 72 %. Både användarförlitligheten och 
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producentnoggrannheten samt över- och undertolkning varierar bland de olika biotopklasserna. Två 

detaljerade felmatriser erhålls i bilaga 7 (tabell 10, 11). 

5.3 Busk- och krontäcke med laserdata 

Figur 9 redovisar BT i Gömmarens och Orlångens naturreservat efter att medelvärden har importerats i 

varje polygon från rasterbilden med busktäckning. Värdena varierar från 0 till 57 % busktäckning. I 

figur 10 presenteras KT i Gömmarens och Orlångens naturreservat efter att medelvärden har 

importerats i varje polygon från rasterbilden med krontäckning. Värdena varierar från 0 till 100 %, där 

endast en polygon har klassificerats som 100 % KT och där det näst högsta värdet är 77 % KT. 

 

 

Figur 9. Medelvärden av busktäckning importerad in i polygonstrukturen över Gömmarens och Orlångens 

naturreservat från rasterbild. 

 

Figur 10. Medelvärden av krontäckning importerad in i polygonstrukturen över Gömmarens och Orlångens 

naturreservat från rasterbild. 
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5.4 TWI-analys 

Figur 11 redovisar de medelvärden som importerades i varje polygon från rasterbilden med TWI-

analysen. TWI-värdena varierar mellan värdet 3 till värdet 11 och representerar en gradient från torra 

till fuktiga eller våta områden. Ett tröskelvärde sattes vid TWI-värde >=7 där fuktighetsgradienten 

övergår från torr-frisk till fuktig-våt. 

 

 

Figur 11. Medelvärden av ett topographic wetness index importerad in i polygonstrukturen över Gömmarens och 

Orlångens naturreservat från rasterbild. Ett tröskelvärde och övergång från torr-frisk till fuktig-våt uppskattades 

med hjälp av visuell tolkning. 

5.5 Biotopdatabas för Gömmarens och Orlångens naturreservat 

En sammanställning av karterade biotopklasser för båda naturreservat återges i bilaga 8 (tabell 14). I 

det här avsnittet redovisas resultatet av biotopkarteringen inom respektive naturreservat. Totalt 

omfattar polygonindelningen 1962 antal polygoner vilket innebär att drygt 2938 ha har karterats. 

Gömmarens naturreservat omfattar 525 polygoner som motsvarar en yta på cirka 830 ha. Orlångens 

naturreservat omfattar 1437 polygoner som motsvarar cirka 2108 ha.  

 

Gömmarens naturreservat omfattar 31 antal olika typer av biotoper. Resultatet av karteringen 

redovisar ett stort skogsområde som omger sjön Gömmaren, men där skogsmiljön övergår till öppna 

gräsmarker med inslag av löv- samt ädellövskogar i norr (figur 12).  
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Orlångens naturreservat omfattar 34 antal olika typer av biotoper. Karteringen visar en mosaik av 

olika biotoptyper med inslag av öppna gräs- och åkermarker, barrskogar, löv- samt ädellövskogar och 

vegetationstäckta vattenområden (figur 13).  

 

 

Figur 12. Gömmarens biotopkarta från biotopdatabasen (se kartbilaga 1 för större version med teckenförklaring). 

 

Figur 13. Orlångens biotopkarta från biotopdatabasen (se kartbilaga 2 för större version med teckenförklaring). 
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På biotopnivå består Gömmarens naturreservat av drygt 25 % hällmarksbarrskog till skillnad från 

Orlångens naturreservat som endast omfattar drygt 10 % (biotopkod 210) (figur 14). Procentuellt sett 

omfattar Gömmaren betydligt mer skog än Orlången, men med ett undantag för hällmarksädellövskog 

och ädellövskog (biotopkod 240, 243 och 244). Orlångens naturreservat omfattar även drygt 12 % 

öppen vattenyta (biotopkod 610) till skillnad från Gömmaren som endast består av ca 3 %. Det är även 

tydligt att Orlången innefattar störst andel öppna marker, främst bestående av torr-friska gräsmarker 

(biotopkod 430) och åkermarker (biotopkod 480). 

 

 

Figur 14. Procentuell fördelning av biotopklasser i respektive naturreservat, Gömmaren i rött och Orlången i blått (se 

bilaga 2, tabell 2 för förklaring av biotopkoder). 

Förutom biotopkarteringen genomfördes även en tolkning och klassificering av skogsfas och skötsel 

och resultatet erhålls i kartbilaga 3 och kartbilaga 4. Eftersom huvudsyftet i det här arbetet var att 

kartera biotoper i respektive naturreservat uppmärksammas inte de klasserna i samma utsträckning. 

5.6 Fältkontroll och validering 

Totalt fältkontrollerades och validerades 162 polygoner där 23 polygoner var inkorrekt klassificerade 

och 139 polygoner var korrekt klassificerade. Det ger en total karteringsnoggrannhet för båda 

naturreservaten på 86 %. De biotopklasser som lättast att klassificera var hällmarksbarrskog (210), 

öppen åkermark (480) och öppna myrmarker (510), och den biotopklass som var svårtolkad och ofta 

felklassificerad var fuktig-våt lövskog (233) som hade klassificerats som ädellövskog (241-244) 

(bilaga 7, tabell 12, tabell 13). 

 

Den fältkontroll som genomfördes av 77 polygoner i Gömmarens naturreservat resulterade i att 61 

polygoner tolkades korrekt och 16 tolkades inkorrekt. Den totala karteringsnoggrannheten för 

Gömmarens naturreservat var 79 % och för ytterligare information se felmatris i tabell 12 under bilaga 

7. De biotopklasser som hade lägst användartillförlitlighet var gles ädellövskog (biotopkod 244), 

fuktig-våt barrskog (biotopkod 213) och fuktig-våt gräsmark (biotopkod 431). Gles ädellövskog var 

enligt fältkontrollen torr-frisk lövskog (biotopkod 232) eller fuktig-våt lövskog (biotopkod 233), 

fuktig-våt barrskog var torr-frisk barrskog, och fuktig-våt gräsmark var i själva verket torr-frisk 

gräsmark. 

 

Den fältkontroll som genomfördes av totalt 96 polygoner i Orlångens naturreservat resulterade i att 78 

polygoner var korrekt tolkade, 7 var inkorrekt tolkade och 11 var inte möjliga att fältvalidera på grund 

av deras lokalisering i landskapet. För att räkna andelen korrekt tolkade polygoner exkluderas de 

polygoner som inte var möjliga att fältvalidera. Den totala karteringsnoggrannheten för Orlångens 

naturreservat blev därför 92 % och för ytterligare information, se felmatris i bilaga 7 (tabell 13). De 

biotopklasser som hade lägst användartillförlitlighet var fuktig-våt öppen gräsmark (biotopkod 431), 
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fuktig-våt halvöppen gräsmark (biotopkod 331) och barrskogsmyr (biotopkod 530). Fuktig-våt öppen 

gräsmark var egentligen öppen sötvattensstrandäng (biotopkod 450) eller övrig mark med avlägsnad 

vegetation (biotopkod 710). 

5.7 Landskapsekologisk analys av habitatnätverk 

5.7.1 Habitatnätverksanalys för mindre hackspett i Huddinge kommun 

LCP-modelleringen av habitatnätverket för mindre hackspett identifierade drygt 136 ha möjliga 

habitatområden av varierande storlek i Gömmarens naturreservat (figur 15). De habitatpatcher som 

återfinns runt sjön Gömmaren är sammanlänkade med varandra och det finns inga tydliga barriärer i 

landskapet. Det är främst i norra delen av Gömmarenområdet där tät bebyggelse, vilket presenteras 

som högsta motståndsvärdet, kan eventuellt utgöra hinder för artens spridning. Totalt identifieras 20 

antal patcher som kan utgöra möjliga habitat och komponentanalysen redogör att de olika patcherna 

tillhör två separata habitatnätverk (figur 16). Utifrån komponentanalysen framgår det att det största 

sammanlänkade habitatnätverket utgörs av 120 ha och det andra nätverket utgör 16 ha. 

 

 

Figur 15. ”Least Cost Path”-modellerat habitatnätverk med MatrixGreen för mindre hackspett i Gömmarens 

naturreservat. 

 

Figur 16. Komponentanalys av habitatnätverken för mindre hackspett i Gömmarens naturreservat. 
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5.7.2 Habitatnätverksanalys för bergscikada i Huddinge kommun 

I figur 17 presenteras habitatnätverket för bergscikada i Orlångens naturreservat. Totalt har 400 

polygoner av varierande storlek identifierats som möjliga habitat för bergscikadan. De största 

habitatpatcherna återfinns utspridda över hela naturreservatet med koncentration av ett flertal patcher i 

reservatets centrala delar. Enligt den komponentanalys som genomfördes kan dessa polygoner delas 

upp i 28 separata sammanlänkade eller individuella nätverk (figur 18). Eftersom en del komponenter 

är väldigt små har de bortgeneraliserats i resultatet och istället visas endast nätverk som är större än 

100 m
2
. Då återstår 16 nätverkskomponenter som varierar i storlek från ett största nätverk av ca 5 ha 

(nummer 1) till ett minsta nätverk av 283 m
2
 (nummer 16). En komplett redovisning av varje 

habitatnätverk och dess storlek presenteras i bilaga 9.  

 

 

Figur 17. ”Least Cost Path”-modellerat habitatnätverk med MatrixGreen för bergscikada i Orlångens naturreservat. 
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Figur 18. Komponentanalys av habitatnätverk för bergscikada i Orlångens naturreservat utifrån ”Least Cost Path”-

modellering. Nätverkskomponenterna redovisas i rangordning efter störst areal. Polygoner motsvarar habitatpatcher 

och linjer motsvarar ”Least Cost Path”-länkar. 
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6. Diskussion 

6.1 Utveckling av biotopdatabas och polygonindelning 

Den databasuppbyggnad som tagits fram i det här projektet har utvecklats i samråd med den framtida 

användaren, i det här fallet naturvårdsavdelningen på Huddinge kommun, som kan implementeras i 

deras arbete med naturvård. Eftersom den generella uppbyggnaden följer samma struktur som 

Stockholm stads biotopdatabas skapar det möjligheter att integrera databaserna om randzonen mellan 

kommunerna karteras. Det bidrar till en efterfrågad standardisering av data och tematiska 

klassificeringar inom Stockholmsregionen (Ahlqvist, 2007; Östergård, 2012). Å andra sidan var det 

nödvändigt att göra vissa generaliseringar och utveckla ett nytt klassificeringssystem på grund av det 

här projektets tidsram. Genom att använda befintliga tolkningsnycklar från Stockholm stads 

biotopklassificering som grund, var det möjligt att utveckla nya nycklar på ett effektivt sätt (bilaga 3). 

En framtida utveckling av tolkningsnycklar skulle även inkludera ytterligare information om stöddata 

och även specificera vilka tolkningsindikatorer som används för att klassificera en polygon (Skånes et 

al., 2007). 

 

Genom att sammanställa en design av databasen i Excel innan den implementerades i en personlig 

geodatabas i ArcGIS var det möjligt att diskutera och revidera strukturen efter projektets tidsram och 

önskemål från potentiella användare. Det effektiviserade processen och bidrar med ökad semantik när 

användarna involveras och informeras om databasuppbyggnaden i ett tidigt skede. Eftersom att 

databasen upprättades i samma databastyp som Stockholm stads biotopdatabas bidrar det även med en 

ökad standardisering för hantering och distribuering av data (Östergård, 2012). 

 

När alla fält och domäner med respektive klasser väl var registrerade i geodatabasen påbörjades 

digitalisering av polygonstrukturen utifrån tolkning av IRF-bilderna. Det var i vissa fall en utmaning 

att identifiera gränser mellan olika biotoper och i många fall fick den minsta karteringsenheten avgöra 

hur en polygon skulle generaliseras och digitaliseras. Det medför å andra sidan en risk att biotoper 

som exempelvis patcher av lövskog inom ett större barrskogsområde bortgeneraliseras. Det är därför 

viktigt att bestämma och använda en minsta karteringsenhet innan karteringen påbörjas, för att 

upprätthålla en kontinuitet under karteringens gång. I samråd med Huddinge kommun ansågs det vara 

nödvändigt att använda en flexibel minsta karteringsenhet för att fånga mindre objekt av hög 

ekologisk status, som exempelvis åkerholmar (Löfvenhaft & Ihse, 1998). Därför var det tillåtet att 

använda en minsta karteringsenhet på 0,1 ha istället för 0,25 ha vid digitaliseringen av polygoner och 

för att avgränsa biotoper. Förutom minsta karteringsenhet är det även nödvändigt att beakta minsta 

bredd vid digitalisering av polygoner (Löfvenhaft & Ihse, 1998). Eftersom båda studieområdena 

utgörs av naturreservat finns det inte så många stora och breda trafikvägar, vilka kan utgöra barriärer 

för spridning hos olika arter (Reza et al., 2013). På grund av trafikvägars begränsande effekt för 

möjlighet till spridning av olika arter, ansågs det viktigt att behålla vägar som var bredare än 12 m, 

men att bortgeneralisera vägar smalare än 12 m. En framtida biotopkartering skulle å andra sidan 

kunna omfatta vägar som är smalare än 12 m, men att digitalisera sådana objekt i linjeform istället för 

ytform (Löfvenhaft & Ihse, 1998). Andra ytobjekt som också bortgeneraliserades var brandgångar och 

kraftledningar smalare än 20 m. Anledningen till att sådana objekt inkluderades vid en bredd av 20 m 

istället för exempelvis vid en bredd av 12 m, var för att de inte ansågs utgöra samma begränsande 

effekt för arters möjlighet till spridning som exempelvis breda trafikvägar. Beroende på syftet med en 

biotopkartering skulle sådana objekt kunna inkluderas om de ansågs vara av ekologisk betydelse. Men 

eftersom all kartering och kartläsning är en subjektiv process är det viktigt att sådana 

generaliseringsprinciper redogörs för en kartläsare och att ett resonemang förs kring varför vissa 

objekt generaliseras hårdare än andra. Det skulle även vara möjligt att fastställa vilka specifika objekt 

som ska generaliseras hårdare än andra i samråd med ekologer och därmed anpassa en biotopkartering 

utifrån ett ekologiskt perspektiv. 

 

När polygonindelningen väl var genomförd i det första stadiet hade större områden digitaliserats än 

vad de båda naturreservaten juridiskt sett omfattar. Det berodde på svårigheter med att avgränsa objekt 
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som ofta är flytande vid sin gränsdragning, som exempelvis stora heterogena skogsområden. Därför 

var det i vissa fall nödvändigt att kartera områden utanför naturreservatens juridiska gränsdragning. Å 

andra sidan kan det möjliggöra en lättare övergång till att koppla ihop det här projektets kartering om 

en framtida kartering av områden utanför naturreservaten skulle utföras. 

6.2 Bioptopkartering och fältkontroll 

Vanligtvis bör en flygbildstolkare kalibrera sin tolkning med fältarbete för att få en ökad kunskap om 

natur- och kulturförhållandena på en angiven plats (Ihse, 2007). Eftersom det inte var möjligt att 

kalibrera tolkningen som låg till grund för karteringen i det här projektet, dels på grund av fel säsong 

(februari) och dels på grund av tidsbrist, får den metod som används var ett godtagbart substitut. Å ena 

sidan anses inte kalibreringsresultatet vara på en acceptabel noggrannhetsnivå (62 % och 72 %) 

eftersom tolkning av IRF-bilder normalt sett medför en tolkningsnoggrannhet mellan 70-95 % 

(Cousins & Ihse, 1998; Groom et al., 2006). Å andra sidan är syftet med en kalibrering att identifiera 

svagheter hos en tolkare och att förbättra den platsspecifika kunskapen (Ihse, 2007). Det finns dock ett 

par faktorer som kan ha påverka det resultatet i kalibreringen. Eftersom att flygbilderna som används i 

kalibreringen är tagna efter att Stockholm stads biotopdatabas skapades kan det skett förändringar i 

den fysiska miljön. De tolkare som skapade Stockholm stads biotopdatabas kan också ha feltolkat 

vissa biotoper, eller så är tolkningen helt enkel fel på grund av en tolkares tidigare erfarenhet. 

 

Den främsta svagheten som identifierades i kalibreringsmomentet var svårigheter med att uppskatta 

fuktighet. Den biotopklass som hade särskilt låg användarförlitlighet var fuktig-våt blandskog som 

enligt Stockholm stads biotopdatabas var klassificerad som torr-frisk blandskog. Anledningen till att 

det kan ha skett en övertolkning i fuktighet anses vara på grund av feltolkning av indikatorer som ton 

och läge i terrängen. Det är även möjligt att bristen av lokal platskännedom och avsaknad av 

bakgrundsdata som exempelvis jordartsdata påverkade uppskattningen av fuktighet. Med hjälp av 

jordartsdata går det att studera vilka jordarter som finns inom ett område och avgöra hur effektiv en 

jordart är att hålla vatten. Efter att den första kalibreringen hade avslutats gjordes en analys av 

resultatet vilket medförde att resultatet i den andra kalibreringen förbättrades. Det tyder på att de 

svagheter som uppmärksammats togs i åtanke och att en korrigerad kalibrering av tolkningen 

genomförts. 

 

Att kombinera data från olika fjärranalysmetoder för att erhålla ekologisk information har identifierats 

som en fortsatt växande trend inom landskapsekologin (Newton et al., 2009). I det här projektet var ett 

syfte att testa olika fjärranalysmetoder och att kombinera rumslig data från olika källor. Tolkning av 

IRF-bilder för att kartera biotoper har använts i många tidigare studier, men eftersom det är en 

subjektiv metod som är starkt kopplad till en tolkares erfarenhet, kan stöd av andra data vara till hjälp 

(Löfvenhaft & Ihse, 1998). Genom att kombinera data som laserdata, höjddata eller satellitdata bör 

utvecklingen av objektiva metoder för datainsamling ses som ett viktigt komplement för att höja 

kvaliteten i en kartering. 

 

I Stockholm stads biotopdatabas uppskattades krontäckning genom att visuellt tolka hur stor andel av 

marken som täcks av trädkronor. Det är en subjektiv bedömning som påverkas av olika faktorer som 

exempelvis skuggning, vilket kan resultera i en överskattning eller underskattning av KT. Därför 

undersöktes möjligheterna att utveckla en objektiv metod för att erhålla BT och KT och därmed kunna 

särskilja mellan olika typer av biotoper. Den objektiva metod som har tillämpats har påträffats i 

liknande studier vilket indikerar att det är ett effektivt och lämpligt arbetssätt att införskaffa data om 

vertikal vegetationsstruktur (Lindberg et al., 2012; Mitchell et al., 2012). Det som skiljer sig från 

sådana studier i det här arbetet är att uppskattningen av BT och KT importeras in i polygoner från 

rasterformat, vilket används för att klassificera olika biotoper. Principen att beräkna statistik utifrån ett 

punktmoln grundas i tidigare forskning, men behandlingen av statistiken skiljer sig (Lindberg et al., 

2012). Genom att tillämpa samma vegetationskvot bör det teoretiskt sett vara möjligt att presentera 

statistik för antal laserpunkter över en viss nivå även i rasterformat. Ett problem som uppdagades var 

att hantera byggnadsstrukturer över 5 m som inkluderades i uträkning av KT vid bearbetningen av 

punktmolnet (figur 19). 
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Figur 19. Punktmoln klippt >5 m med ett draperat ortofoto i Quick Terrain Modeler som visar trädkronor och 

takkonstruktioner. Med hjälp av fastighetskartan går det att radera sådana strukturer i ArcMap. 

Det krävs därför en efterbearbetning av Lantmäteriets laserdata för att undvika att takkonstruktioner 

klassificeras som krontäckning. Detsamma gäller även andra strukturer över 5 m som kraftledningar 

eller broar, men i det här fallet var det framför allt takkonstruktioner vilka gav utslag som höga KT-

värden. Problemet löstes genom att använda data från fastighetskartan och att klippa bort alla 

fastigheter innan procentsatsen beräknades i ArcMap. Å andra sidan kan även fastighetskartan 

innehålla fel vilket kan påverka uträkningen för BT och KT. Det är en erkänd utmaning inom 

fjärranalys och GIS-analys att ett resultat inte blir bättre än kvaliteten av det indata som är tillgängligt 

och som används. Det uppmärksammades även i det laserdata som nyttjades, där ett område med 

öppen hällmark fick ett värde av maximal krontäckning (figur 20). Genom att studera metadata från 

Lantmäteriet gick det bland annat att läsa om en del problem med behandling av laserdata i kuperad 

terräng där branter tenderar att uppvisa lokala störningar. Ytterligare ett problem är hur laserdata 

skannar och registrerar signaler om olika vegetationstyper, och hur den tillämpade vegetationskvoten 

påverkas av diverse trädslag och vegetationssäsong. Beroende på strukturen av trädkronor, exempelvis 

för ädellövskog och eller barrskog, kan det ge olika utslag i procentandelen för krontäckning. Det 

gäller även för vegetationssäsong, och beroende på datum för skanning av laserdata ger det olika 

utslag vid uppskattning av BT eller KT (Skånes et al., 2011). I det här arbetet används laserdata som 

skannades i maj 2011, vilket kan innebära att lövträd påbörjat sin lövsprickning. Det skulle därför vara 

svårt att jämföra en uppskattning av BT och KT i ett annat område, om skanning av laserdata 

exempelvis sker under tidig vår eller sen sommar. 

 

 

Figur 20. Polygon som tilldelats 100 % krontäckning vilket i själva verket är öppen hällmark. 
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På grund av dessa felkällor var det nödvändigt att visuellt avstämma vilka BT- eller KT-värden som 

hade registrerats i varje polygon innan den klassificerades. Förutom att metoden kräver en subjektiv 

bedömning av BT och KT är ytterligare en svaghet att det saknas validering och utvärdering av 

resultatet. På grund av projektets tidsram fanns det inte utrymme till en sådan utvärdering och istället 

används BT och KT som en indikator snarare än en absolut sanning. Å ena sidan påvisar tidigare 

forskning att vegetationskvoten ger en hög korrelation med fältmätningar (Lindberg et al., 2012). Å 

andra sidan har sådana studier inte tillämpats för att beräkna BT och KT i rasterformat och 

uppenbarligen finns det felkällor som behöver utforskas och utvärderas vidare. Det är därför 

nödvändigt att validera metoden för att i slutändan skapa ett objektivt arbetssätt att erhålla BT och KT. 

Hur en sådan validering väl ska genomföras är svårt att svara på, men tidigare forskning använder 

bland annat fältmätningar som referensdata (Solberg et al., 2009; Lindberg et al., 2012). Om metoden 

kan valideras ger den också nya möjligheter att standardisera definitioner kring busk- och 

krontäckning för biotopkartering. Genom att använda laserdata kan krontäckning exempelvis 

definieras som antalet laserpunkter >5 m delat med totala antalet punkter som träffar en yta. Det går då 

att jämföra BT eller KT på andra platser, utifrån ett objektivt arbetssätt. 

 

En annan subjektiv bedömning som genomfördes i Stockholm stads biotopdatabas var att uppskatta 

fuktighet (Löfvenhaft & Ihse, 1998; Östergård, 2012). Genom att ta fram en TWI-analys som stöd till 

bildtolkningen av IRF-bilderna, eftersträvades möjligheten att standardisera och objektifiera 

uppskattningen av fuktighet. Den främsta utmaningen som uppdagades under projektets gång var att 

identifiera tröskelvärden som kan sammankopplas med den fuktighetsgradient som används i 

Stockholm stads biotopdatabas. Med hjälp av visuell tolkning fastställdes det att TWI-värden >=7 

kunde användas för att avgöra om en polygon klassificerades som fuktig-våt eller i några fall som 

myrmark. Efter fältvalideringen av biotopkarteringen framgick det även att de områden som 

klassificerats som myrmarker hade ett högt TWI-värde mellan 7-10 vilket indikerar att TWI fungerar 

som stöd för att klassificera fuktighet och identifiera myr- eller våtmarker, något som även valideras i 

tidigare studier (Grabs et al., 2009). Å ena sidan erhöll majoriteten av öppna- och halvöppna klasser 

ofta höga TWI-värden trots att de inte uppfattades som fuktiga eller våta i fält. Å andra sidan 

sammanfaller även det med tidigare forskning som påvisar att beräkningen av TWI är problematisk i 

flacka områden där den hydrologiska gradienten tenderar att överskattas (Grabs et al., 2009). På grund 

av de identifierade osäkerheterna att uppskatta fuktighet med ett TWI, bör det för tillfället endast 

användas som en indikator och som ett stöd till visuell tolkning och klassificering av en polygon. Om 

det är möjligt att identifiera tröskelvärden för att avgöra fuktighet, kan det å andra sidan vara ett 

värdefullt verktyg för att effektivt klassificera fuktighet i en framtida kartering. 

 

Klassificering av biotoper med IRF-bilder är en särskilt tidskrävande process men med stöd av BT, 

KT, TWI och övrigt dataunderlag gick det att effektivisera och tidsoptimera karteringen. Eftersom 

visuell bildtolkning är ett subjektivt arbetssätt är det nödvändigt att följa en vedertagen metod för att 

bidra med objektivitet och att möjliggöra repetivitet för fortsatt forskning (Ihse, 2007; Skånes et al., 

2007). Att klassificera olika trädslag kan vara en utmaning och är till stor grad påverkad av en tolkares 

tidigare erfarenhet (Löfvenhaft & Ihse, 1998). De klasser som var särskilt svåra att tolka i det här 

arbetet var vissa ädellövskogsområden (tabell 12). Under fältkontrollen fastslogs det att en del av de 

polygoner som klassificerats som ädellövskog bestod i verkligheten av tätt stående stora triviallövträd, 

i synnerhet stora aspträd, vilket kan ge upphov till en överskattning av ädellövskog i biotopkarteringen 

(figur 21). Att flygbildstolka och kartera ädellövskogsområden är en svårighet som uppmärksammas i 

liknande studier och där skogsområden med ädellövskog tolkats korrekt till 72-75 %, men där övriga 

klasser har en noggrannhet på 93-95 % (Groom et al., 2006). För att åtgärda ett sådant problem skulle 

en tolkningskalibrering i fält kunna förbättra resultatet. Det betonar vikten av att integrera fjärranalys 

med fältarbete, och det är därför viktigt att karteringsprojekt planeras i god tid så att fältarbete 

genomförs under rätt tid, för att sedan skapa en biotopkartering eller biotopdatabas av accepterad 

noggrannhet.  Det skulle fortsatt vara användbart att kombinera satellitdata som redovisar olika 

trädslags spektrala signaturer som stöd till bildtolkningen för att förbättra klassificering av trädslag 

(Ihse, 2007). Det möjliggör ett objektivt arbetssätt att erhålla data om olika trädslag, men å andra sidan 

ger det endast data om spektral information, vilket är en indikator som påverkas av fler faktorer än 
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enbart trädslag. Det anses därför vara nödvändigt att kombinera spektral information med andra 

indikatorer som struktur eller textur för att exempelvis särskilja mellan ädellöv- och triviallövskog. 

 

 

Figur 21. Tätt stående aspträd kan misstolkas som ädellövträd vid tolkning av IRF-bilder. 

Det huvudsakliga syftet i det här projektet var att kartera olika typer av biotoper, men eftersom 

Stockholm stads biotopdatabas omfattar skötselmetoder och information om skogens ålder ansågs det 

även vara viktigt att inkludera de klasserna i Huddinge kommuns biotopdatabas. Genom att 

georeferera skötsel- och mångbruksplaner från naturvårdsavdelningen var det möjligt att tolka och 

klassificera olika skötselmetoder (kartbilaga 3). I Stockholm stads biotopdatabas finns två olika 

klasser för skötseltyp, moderata-extensiva och intensiva skötselmetoder, men eftersom de områden 

som karterats utgörs av två naturreservat ansågs det vara lämpligt att addera ytterligare information 

från skötsel- och mångsbruksplanerna i form av klasserna ”fri utveckling” och ”naturvårdande 

skötsel”. Sådan information är användbar för att få en översikt om vilka områden som exempelvis 

behöver gallras eller röjas, men det kan även vara parametrar som kan integreras i landskapsekologisk 

analys. För de områden som karterats utanför de områden som omfattas av planerna från kommunen, 

klassificerades skötseltyper efter Stockholm stads klassificeringssystem med moderata-extensiva eller 

intensiva skötselmetoder. Vid tolkning av IRF-bilder användes indikatorer som struktur, mönster och 

färg för att identifiera områden som visar spår av dikning, gräsklippning eller bete, vilket indikerar 

olika typer av skötsel. Fortsättningsvis klassificerades även skogsålder, i klassen skogsfas, vilket 

utgörs av tre klasser likt Stockholm stads biotopdatabas (kartbilaga 4). Det var en grov klassificering 

som genomfördes utifrån tolkning av IRF-bilder där indikatorer som struktur, läge i terrängen och 

täckningsgrad som var avgörande. Genom att studera strukturen i ett skogsområde går det till exempel 

att avgöra om det bedrivs skogsbruk vilket indikerar yngre skog (Löfvenhaft & Ihse, 1998). För att 

förbättra klassificeringen av skogsålder bör framtida karteringar se över möjligheten att erhålla 

skogsbruksplaner som kan innehålla information och därmed bidra med en högre 

tolkningsnoggrannhet. 

 

Resultatet av karteringen och sammansättningen av de olika biotopklasserna avspeglas i de 

beskrivningar som ges av respektive naturreservat vilket indikerar att biotopdatabasen representerar 

verkligheten och kan användas i naturvårdande syften eller vid tillämpning av landskapsekologisk 

analys. Det försvaras även av fältkontrollen och valideringen av biotopkarteringen som faller i linje 

med de resultat som beskrivs i tidigare forskning (Newton et al., 2009). Anledningen till att 

karteringen av Gömmarens naturreservat fick en lägre noggrannhet anses bero på svårigheter att 

särskilja biotoper i mosaikartade skogsområden. Ett problem som uppdagades var att områden som 

klassificerades som lövskog eller ädellövskog kan uppfattas som blandskog eller i vissa fall även 

barrskog ute i fält på grund av överhängande trädkronor (Löfvenhaft & Ihse, 1998). Det kan ha 

resulterat i en underskattning av andel barrskog i området och därmed en överskattning av löv- eller 

ädellövskog i karteringen. Att fältkontrollen genomfördes under våren påverkar även valideringen 

eftersom lövträden inte påbörjat sin lövsprickning, och det var därmed lättare att överskatta 
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inblandning av barrträd i områden som annars kan uppfattas som löv- eller blandskog. Trots att 

fältkontrollen inte genomfördes under optimal säsong är det alltid en nödvändighet att kombinera 

kartering med fältarbete för att utvärdera resultatet. Å ena sidan finns det en risk att valideringen 

påverkas i en positiv benämning eftersom det är tolkaren själv som utför fältkontrollen. För att undgå 

ett sådant problem kan validering av framtida karteringar utföras av en extern part, om tydliga 

instruktioner ges, vilket bidrar till en objektiv bedömning. Å andra sidan eftersträvades objektivitet 

genom att slumpvis välja ett antal polygoner ur varje klass som fältkontrollerades. Det resulterade 

dock i att en del polygoner var otillgängliga att besöka på grund av privata tomtmarker eller instängda 

åkermarker. Det kan därför vara mer effektivt att en framtida validering och fältkontroll utgörs av dels 

slumpmässigt valda polygoner i ett avgränsat områden, och dels ett icke slumpmässigt urval så att ett 

representativt antal klasser utvärderas. 

6.3 Landskapsekologisk analys av habitatnätverk 

Genom att tillämpa landskapsekologisk analys av habitatnätverk för mindre hackspett och bergscikada 

illustreras användbarheten av en biotopdatabas och hur biotop- och vegetationsdata kan användas. 

Detaljerat dataunderlag efterfrågas när andra dataset anses vara för generaliserade och eftersom 

Stockholm stads biotopdatabas har använts vid ett flertal tillfällen för att modellera habitatnätverk 

anses den databas som utvecklats i det här arbetet vara av tillfredsställande detaljgrad och därmed 

tillämpar för landskapsekologisk analys (Mörtberg et al., 2007; Östergård, 2012; Göteborgs Stad 

Miljöförvaltningen, 2013). Databasens struktur och innehåll anses vara tillräckligt detaljerat för att 

möjliggöra en stor variation av gynnsamma biotoper för olika arter, och därmed kunna användas för 

att studera potentialen för ett flertal olika arter. Det möjliggör bland annat landskapsekologisk analys 

av artgrupper som exempelvis barrskogs- eller ädellövskogslevande arter, för att erhålla generaliserad 

information om potentiella förutsättningar vilket kan användas i naturvårdande syften eller liknande. 

 

Hög konnektivitet av habitat är grundläggande för att arter ska kunna verka i ett landskap och genom 

att identifiera, skapa och underhålla spridningskorridorer är det möjligt att minska negativa effekter 

som fragmentering (Pullinger & Johnson, 2010). LCP-modellering av habitatnärverk för diverse 

fokusarter är en vanlig och effektiv metod som grundas i landskapsekologisk teori. Metoden anses 

därför vara lämplig i det här arbetet och har bland annat tillämpats för att analysera habitatnätverk och 

spridningskorridorer inom naturvård i tidigare studier (Beier et al., 2009) Å andra sidan har ett flertal 

svagheter identifieras som måste diskuteras (Sawyer et al., 2011). En svaghet är att de flesta studier 

baserar utformningen av motståndsraster på antaganden som saknar validering. Å andra sidan baseras 

modelleringen på expertkunskap vilket skapar förutsättningar för att analysera utbredning och 

spridningsmöjligheter. I många fall saknas dock vetenskapligt underlag vid upprättandet av 

motståndsraster vilket resulterar i att den här typen av modellering ofta behandlas som ”kvalificerat 

ekologiskt tyckande” (Etherington & Holland, 2013; Zachariassen, 2014a). Det är nödvändigt att 

ekologer förtydligar sina antaganden till upprättandet av ett motståndsraster och redogör de biologiska 

processer som ligger till grund för att ett motstånd är högre än ett annat (Sawyer et al., 2011). En LCP-

modellering innebär inte heller att de länkar som identifieras behöver vara de spridningskorridorer 

som används av en art i ett landskap (Zetterberg et al., 2010). Det är dock möjligt att använda 

analyserna för att redovisa möjliga habitat och potentiella nätverk, som därmed kan användas som 

underlag för att exempelvis effektivisera olika inventeringar. Genom att jämföra resultatet av en LCP-

modellering med befintlig observationsdata kan analyserna även valideras vilket ökar kvaliteten och 

gör det möjligt att integrera den typen av landskapsekologisk analys i naturvård (Mörtberg et al., 2007; 

Etherington & Holland, 2013).  

 

Vid en jämförelse av habitatnätverksanalysen för bergscikada i Orlångens naturreservat med 

inventeringsdata från Hansson (2013) går det att konstatera att modelleringen identifierat lämpliga 

habitat i närhet till områden där populationer av bergscikada tidigare påträffats (figur 22). 
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Figur 22. Modellerat habitatnätverk i närhet till fyndplats för bergscikada vid Sundby gård. 

Anledningen till att habitatmodelleringen inte identifierat den tidigare fyndplatsen som lämpligt 

habitat beror på den habitatmodell som tagits fram för bergscikada. Eftersom det inte finns några 

observationer att bergscikada påträffats i bebyggda miljöer, har bebyggd mark uteslutits i urvalet för 

lämpligt habitat. I många fall anses urbana miljöer även utgöra barriärer och vara olämpliga som 

habitat på grund av olika störningar (Sawyer et al., 2011). Men fyndplatsen för bergscikadan påvisar 

det motsatta, och det är därför viktigt att undersöka hur den urbana miljön påverkar på arters habitat 

och möjlighet till spridning. För att förbättra modelleringen av bergscikadans habitatnätverk i det här 

fallet, skulle en lösning vara att kombinera artprofilieringen med information om tidigare 

inventeringsplatser, och därmed inkludera bebyggelse som angränsar till skog på glacial lera i 

sydsluttningar som tillsammans utgör en lämplig habitatpatch. Det gjordes inte i det här arbetet 

eftersom den begränsade inventeringsdata som fanns tillgänglig användes som referensdata för att 

utvärdera habitatmodelleringen. En fortsatt intressant iakttagelse är att resultatet av LCP-

modelleringen redogör att många områden anses vara lämpade för bergscikada vilket indikerar goda 

förutsättningar för arten att överleva i Orlångens naturreservat. Å andra sidan kan det vara en 

överskattning på grund av en för generell habitat- och spridningsmodell och att bergscikadan har 

snävare resurskrav. På grund av konvertering mellan vektor- och rasterformat skapades även ett stort 

antal små habitatpatcher som förmodligen kan betraktas som en restprodukt från GIS-modellen. 

Därför kan komponentanalysen ge en överskattning av antalet habitatnätverk, och identifiera nätverk 

som kan uppfattas fragmenterade, se exempelvis habitatnätverk 14, 15 eller 16 (figur 18, s. 29). För att 

inkludera modelleringar av habitatnätverk och spridningskorridorer i naturvård eller fysisk planering 

är det därför viktigt att beakta sådana restprodukter innan beslut tas huruvida skötsel eller restaurering 

ska genomföras, och var det ska genomföras. Trots att habitatmodelleringen kan ge en överskattning 

till antalet lämpliga habitatpatcher ger det möjligheter att analysera varför arten inte har påträffats på 

de platser där modelleringen redovisar goda förutsättningar. En möjlig orsak kan vara barriärer som 

vägar eller sjön Orlången (figur 22) vilka begränsar artens spridning. Eller så beror det att 

modelleringen, likt många andra habitatmodelleringar, baseras på antaganden snarare än observationer 

eller inventeringar och därmed överskattar antalet lämpliga habitat (Etherington & Holland, 2013).  

 

Eftersom det saknas inventeringsdata för mindre hackspett i Gömmarens naturreservat går det inte att 

göra en jämförelse vilket är en välkänd nackdel med modellering av habitatnätverk (Sawyer et al., 

2011). Å andra sidan finns det observationer att populationer av mindre hackspett påträffats i området, 
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och utifrån modelleringen går det att med hjälp av en enkel sökning i biotopdatabasen utläsa att de 

identifierade habitatpatcherna utgörs av ca 47 ha lövskog, fragmenterat i ett skogsområde av totalt ca 

136 ha. Det möter de krav som anges i artprofilieringen och indikerar därför goda förutsättningar för 

mindre hackspett till födosök och häckning i Gömmarens naturreservat. 

 

Under LCP-modelleringen upptäcktes även ett par problem med MatrixGreen. Efter en analys av de 

framtagna LCP-länkarna påträffades områden där det saknas länkar vilka bör teoretiskt sett ha skapats 

(figur 23). 

 

 

Figur 23. Område där ”Least Cost Path”-länkar inte skapats mellan möjliga habitat trots tillåtet spridningsavstånd 

och med låga motståndsvärden. 

Den röda cirkeln i figur 23 redogör ett av flera områden där modelleringen har identifierat patcher som 

är belägna inom det spridningsavstånd som angivits, och där MatrixGreen bör ha skapat LCP-länkar. 

Fortsättningsvis har det även skapats en del LCP-länkar som inte når ända fram till de olika 

habitatpatcherna. Det ger dock möjligheter att identifiera länkar som kan förstärkas och därmed öka 

spridningsmöjligheten för en art i ett avgränsat område (Zetterberg et al., 2010). Men på grund av de 

problem som uppkommit medför det felaktigheter i komponentanalysen som antingen underskattar 

eller överskattar antalet sammanhängande habitatnätverk. Dessa problem har uppkommit i båda 

habitatmodelleringarna och förmodligen beror det på att vissa konfigurationsinställningar i 

MatrixGreen behöver justeras (Zachariassen, 2014b). Det är därför viktigt att klargöra de problem som 

kan uppkomma i en habitatmodellering om den ska användas som beslutsunderlag vid utformning av 

skötselplaner eller liknande. 

 

För framtida studier bör noggranna utvärderingar göras av habitatmodelleringar, och de bör framför 

allt kombineras med observationsdata för att erhålla en tillförlitlig analys. Det är tillsvidare möjligt att 

genomföra generaliserade habitatmodelleringar och utgå från artgrupper istället för individuella arter, 

exempelvis för arter som trivs i barrskog eller ädellövskog (Mörtberg et al., 2007). Habitat- och 

spridningsmodeller bör fortsatt utvecklas tillsammans med forskare och ekologer som kan bidra med 

expertkunskap och förbättra en modellering. Genom att upprätta habitat- och spridningsmodeller, och 

att sammanställa de i en databas eller liknande, skulle det vara möjligt att sprida och förbättra 

kunskaper om specifika fokusarter eller artgrupper och göra habitat- och spridningsmodeller så pass 

representativa som möjligt. 
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7. Slutsatser 
Tolkning av IRF-bilder med stöd av data från flera olika fjärranalysmetoder och andra källor är en 

utmärkt metod för att kartera biotoper. Genom att arbeta med IRF-bilder med digital 

stereofotogrammetri går det att utgå från fler indikatorer som vertikalstruktur och detaljerad topografi 

vilket annars inte är möjligt. 

 

Enligt biotopkarteringen i det här arbetet omfattar Gömmarens och Orlångens respektive naturreservat 

ett flertal olika biotoper vilket skapar möjligheter för hög biologisk mångfald. Gömmarens 

naturreservat utgörs till största del av ett homogent skogsområde som består av hällmarksbarrskog och 

torr-frisk barr- och blandskog. Reservatet omfattar även andra biotoptyper som ädellövskog och 

myrmarker vilket skapar en blandning av biotoper och möjliggör potentiella habitatområden för 

diverse arter. Till skillnad från Gömmarens naturreservat, består Orlångens naturreservat av ett 

heterogent kultur- och naturlandskap som utgörs av torra och friska barr-, bland- och lövskogar med 

inslag av stora ädellövskogsbestånd samt öppna gräs- och åkermarker. Det påträffas även 

vegetationstäcka vattenområden och betydande buskmarker i reservatets nordöstra delar vilket bidrar 

till landskapets varierade biotopfördelning. 

 

För att införskaffa information om busk- och trädkrontäckning anses det vara möjligt att använda 

laserdata förutsatt att valideringsarbete utförs. Den metod som undersökts i det här arbetet är lämplig 

för att visualisera busk- och krontäckning i rasterformat och för att särskilja samt klassificera områden 

med skog och halvöppna samt öppna marker. Men eftersom det saknas validering bör metoden först 

och främst användas som en indikator snarare än en absolut sanning. Detsamma gäller uppskattningen 

av fuktighet med hjälp av TWI utifrån höjddata, som saknar validering och tydliga tröskelvärden för 

att kunna klassificera och representera olika fuktighetsnivåer. Det är därför nödvändigt att visuellt 

tolka IRF-bilder för att avgöra om områden ska klassificeras som tät, gles, torr-frisk eller fuktig-våt 

vegetation med stöd av data för busk- och krontäckning och TWI. 

 

På grund av tekniska begränsningar i habitatmodelleringen med MatrixGreen är det tvivelaktigt hur 

sammanhängande habitatnätverken för mindre hackspett är i Gömmarens naturreservat och för 

bergscikada i Orlångens naturreservat. Resultaten av modelleringen indikerar dock goda 

förutsättningar för arterna i respektive naturreservat och habitaten är till viss del sammanhängande. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Dataunderlag och programvaror 

Infraröda flygbilder 

De digitala infraröda flygbilder som används i det här projektet är framtagna av Lantmäteriet den 4 

juni 2011 med en upplösning av 0,5 meter (Lantmäteriet, 2014a). IRF-bilderna är producerade med en 

flugburen Z/I DMC kamera på 4800 meters höjd. Nedan redovisas en IRF-bild tagen över Gömmarens 

naturreservat (figur 24). 

 

 

Figur 24. IRF-bild över Gömmarens naturreservat från Lantmäteriet. 

Digital höjdmodell 

Den digitala höjdmodell (DEM) som används i det här arbetet är producerad av Lantmäteriet med 2 

meters upplösning och namnges GSD-Höjddata, grid 2+ (Lantmäteriet, 2014b). Höjdmodellen 

framställdes ur data från flygburen laserskanning i Huddinge kommun år 2011 (figur 25). 

 

 

Figur 25. Digital höjdmodell av Huddinge kommun från Lantmäteriet. 
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Laserdata 

De laserdata som används i det här projektet är framställt av Lantmäteriet vid laserskanning från 

flygplan (Lantmäteriet, 2014c). Punkttätheten varierar mellan 0 punkt/m
2
 till >1 punkt/m

2
 beroende på 

vilka områden som skannas. Laserskanningen genomfördes 2011-05-07 över hela Huddingeområdet. 

 

Produkten levereras i ett punktmoln och används bland annat för att beräkna skogsvolymer och 

visualisera byggnader och vegetation i 3D (figur 29). 

 

 

Figur 26. Laserdata i form av punktmoln från Lantmäteriet. 

Övriga kartor 

Som stöd vid klassificering av biotoper, skötsel och skogsfas användes mångbruksplaner från år 2000 

samt skötselplaner från 2006 och 2010 från naturvårdsavdelningen på Huddinge kommun. Vid 

identifiering av myrmarker användes jordartsdata från SGU för att identifiera områden med torv 

(SGU, 2014). För att klippa bort fastighetsytor i rasterbilderna med KT och BT användes 

fastighetskartan från Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2014d). 

Programvaror 

De programvaror som används för att hantera ovanstående dataunderlag är följande: 

 

 ArcGIS 10.1 

 Quick Terrain Modeler 8.02 (QTM) 

 Summit Evolution Lite 7
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Bilaga 2. Databasuppbyggnad av Gömmarens och Orlångens biotopdatabas 

Tabell 1. Databasuppbyggnad av Gömmarens och Orlångens biotopdatabas. 

Fältnamn Typ 

HUVUDKL_NR Numerisk 

BIOTOP_NR Numerisk 

FUKTIGHET_NR Numerisk 

SKOGSFAS_NR Numerisk 

SKOTSEL_NR Numerisk 

BUSKTACK_NR Numerisk 

KRONTACK_NR Numerisk 

TWI_NR Numerisk 

HUVUDKLASS Text 

BIOTOP Text 

FUKTIGHET Text 

SKOGSFAS Text 

SKOTSEL Text 

 

Tabell 2. Kodlista för huvudklasser och biotopklasser. 

Huvudklass 
(Kod) 

Huvudklass 
(Text) 

Biotopklass 
(Kod) 

Biotopklass  
(Text) 

    

100 
Bebyggd och 

hårdgjord mark 

110 Tät bebyggelse utan vegetation (0-10 %) 

120 Tät bebyggelse med inslag av vegetation (10-30 %) 

130 
Gles bebyggelse med vegetation (30-50 %), intensiva 
skötsel metoder 

131 
Gles bebyggelse med vegetation (30-50 %), 
moderata-extensiva skötselmetoder 

140 Hårdgjord obebyggd mark 

    

200 Skog 

210 Hällmarksbarrskog 

211 Lavmarksbarrskog 

212 Barrskog, torr-frisk 

213 Barrskog, fuktig-våt 

220 Hällmarksblandskog 

221 Lavmarksblandskog 

222 Blandskog, torr-frisk 

223 Blandskog, fuktig-våt 

230 Hällmarkslövskog 

231 Lavmarkslövskog 

232 Lövskog, torr-frisk 

233 Lövskog, fuktig-våt 

240 Hällmarksädellövskog 

241 Sumpädellövskog 

242 Ädellövskog >=70% trädtäckning 

243 Ädellövskog 50-70% trädtäckning 

244 Ädellövskog 30-50% trädtäckning 

    

 

  



MATTIAS BOVIN 

46 

 
    

300 Halvöppen mark 

310 Hällmark (halvöppen) 

311 Block-stenmark (halvöppen) 

312 Grus-sandmark (halvöppen) 

320 Rished (halvöppen) 

321 Gräshed (halvöppen) 

330 
Torr-frisk gräsmark, mod.-ext. skötselmetoder 
(halvöppen) 

331 
Fuktig-våt gräsmark, mod.-ext. skötselmetoder 
(halvöppen) 

340 Sötvattensstrandäng (halvöppen) 

350 Havsstrandäng (halvöppen) 

360 Buskmark 

361 Enbuskmark 

362 Rosbuskmark (familj Rosaceaé) 

363 Videbuskmark 

370 Odlingslott/trädgård (halvöppen) 

    

400 Öppen mark 

410 Hällmark 

411 Block-stenmark 

412 Grus-sandmark 

420 Rished 

421 Gräshed 

430 Torr-frisk gräsmark, mod.-ext. skötselmetoder 

431 Fuktig-våt gräsmark, mod.-ext. skötselmetoder 

440 Gräsmark, intensiva skötselmetoder 

450 Sötvattensstrandäng 

460 Havsstrandäng 

470 Odlingslott/trädgård 

480 Åker och vallodling 

    

500 Myrmark 

510 Öppen myr 

520 Videkärr 

530 Barrskogsmyr 

531 Blandskogsmyr 

532 Lövskogsmyr 

600 Vattenområde 
610 Öppen vattenyta 

620 Vattenvegetation 

    

700 Övrig mark 710 Övrig mark med avlägsnad vegetation 

    

 

Tabell 3. Kodlista för fuktighetstyp i databasen. 

Kod Fuktighetstyp 

1 Torr-frisk 

2 Fuktig-våt 

Tabell 4. Kodlista för skötseltyp i databasen. 

Kod Skötseltyp 

1 Fri utveckling 

2 Moderata-extensiva 

3 Intensiva 

4 Naturvårdande 

5 Information saknas 

Tabell 5. Kodlista för skogsfastyp i databasen. 

Kod Skogsfastyp 

1 Hygge/plantskog 

2 Ung/medelålders (ca 15-60 år) 

3 Vuxen/gammal skog (ca >60 år) 

kape3031
Maskinskriven text

kape3031
Maskinskriven text

kape3031
Maskinskriven text

kape3031
Maskinskriven text

kape3031
Maskinskriven text

kape3031
Maskinskriven text

kape3031
Maskinskriven text



Bilaga 3. Nya tolkningsnycklar till flygbildstolkning av biotoper i Gömmarens och Orlångens naturreservat 
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Bilaga 4. Arbetsflöde för uträkning av busk- och krontäckning med laserdata 

För att beräkna busk- och krontäckning med laserdata från Lantmäteriet används QTM och ArcGIS. 

Metoden är densamma både för busk- och krontäckning, med undantag att busktäckning räknas från 1-

5 meter och krontäckning >5 meter. 

 

Arbetsflöde i QTM: 

 

1. Importera .las-filer i QTM. Klipp ut området efter respektive naturreservat med varsin 

shapefil. Ange SWEREF99 TM och RH2000 som koordinatsystem. 

2. Med verktyget ”AGL-Analyst”, normalisera höjdvärdet i punktmolnet med Lantmäteriets 

DEM över respektive område. 

3. När höjdvärdet är normaliserat för respektive laserpunkt, använd verktyget ”Generate 

Statistics” med cellstorlek 10x10 m. Exportera sedan statistik för totalt antal punkter inom 

respektive 10x10 m cell som GeoTIFF-format för att få en rasterbild (figur 27). 

 

Figur 27. Beräkning av statistik med verktyget "Generate Statistics" i QTM. 

 

4. I ”AGL-Analyst” finns ett verktyg som heter ”AGL Alpha Filtering”. Med ”AGL Alpha 

Filtering” går det att klippa punktmolnet baserat på Z-värden. För att erhålla statistik för 

busktäckning klipp bort alla punkter <1 m och alla punkter >5 m för att få punkter med Z-

värden mellan 1-5 m. För att få ut statistik för krontäckning klipp bort alla punkter <5 meter. 

Upprepa först processen i steg 3. 

Arbetsflöde i ArcGIS: 

 

1. Importera rasterfilerna i ArcMap med hjälp av ArcCatalog. 

2. Med verktyget ”Raster Calculator”, välj rasterfilerna med det totala antalet punkter och med 

antalet punkter >5 m (KT) eller 1-5 m (BT). För att beräkna KT i procent användes 

vegetationskvoten i Lindberg et al. (2012) på följande sätt: 

 

Punkter_>5m.tif (vilket motsvarar Σ(nveg)) / Punkter_totalt_antal.tif (vilket motsvarar 

Σ(ntot)). Multiplicera med 100 för att få procent (Mitchell et al., 2012). 

 

3. Nu har ett raster med värdena >0-100 producerats och det krävs efterbearbetning för klippa 

bort fastigheter och byggnader, samt för att tilldela områden som inte täcks i rasterbilden 

(vissa områden har 0 krontäckning och får därför inte ett värde i rasterbilden, exempelvis sjöar 

eller öppen mark). 

4. För att tilldela blanka pixlar ett värde med 0 % KT eller BT är det nödvändigt att skapa en 

rastermask. Genom att använda ”Reclassify” klassificerades alla pixlar som hade ett värde till 

1 och resterande som var ”NoData” som 0. Med verktyget ”Cell Statistics” och inställningen 
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”Overlay Statistics = SUM” adderas alla de ytor som tidigare saknat data som 0 % i den nya 

rasterbilden. 

5. Det sista steget för att erhålla en rasterbild med KT eller BT i procent är att klippa bort 

fastighetsytor som redovisas som 100 % KT eller BT. Med hjälp av fastighetskartan 

konverterades vektorlagret för byggnader till raster med hjälp av verktyget ”Polygon To 

Raster”. Eftersom rasterbilderna med KT och BT produceras i 10 meters upplösning användes 

en cellstorlek på 10 meter för fastighetskartan i rasterformat. 

6. Med hjälp av ”Reclassify” klassificerades alla pixlar som var byggnader eller fastigheter som 

0 och övriga pixlar med NoData som 1. I ”Raster Calculator” multiplicerades den omklassade 

rasterbilden med rasterbilderna för KT och BT. Resultatet blev att alla ytor som var byggnader 

fick ett värde av 0 % KT eller BT och övriga behöll sitt ursprungliga värde. 

7. För att importera medelvärden från rasterbilderna användes verktyget ”Zonal Statistics as 

Table” där medelvärden exporterades i en tabell som sedan länkades till biotopdatabasens 

polygonsstruktur via ”Join & Relate” och värdena kunde laddas in med ”Field Calculator”.  



MATTIAS BOVIN 

52 

Bilaga 5. Arbetsflöde för uträkning av TWI med digital höjdmodell 

Uträkningen av TWI med en digital höjdmodell från Lantmäteriet utfördes i ArcGIS på följande sätt: 

 

1. Omvandla höjdmodellens upplösning från 2 m till 10 m med verktyget ”Resample”. 

2. Ta fram ett raster med ackumulerat flöde användes verktygen ”Flow Direction” och ”Flow 

Accumulation”. 

3. För att beräkna lutning användes verktyget ”Slope”. Eftersom ekvationen för att räkna ut TWI 

beräknar tangentens lutning i radianer var det nödvändigt att konvertera rasterbilden med 

lutning i grader till lutning i radianer. Det gjordes i ”Raster Calculator” med: 

”lutning i grader * π / 180”, eller i det här fallet ”slope_10m.tif * 3.14159/180”. 

 

4. Nästa steg är att beräkna TWI med hjälp av rasterbilden för ackumulerat flöde och rasterbilden 

med lutningsvinklar i radianer. Det genomfördes i ”Raster Calculator” med: 

” ln(("flow_acc10m.tif" * 10) / tan("slope_rad10m.tif"))” 

 

Eftersom TWI beräknas med en naturlig logaritm är det nödvändigt att använda funktionen för 

den naturliga logaritmen, ln. Rasterbilden med ackumulerat flöde multipliceras med 

cellstorleken, i det här fallet 10, och delas med tangentens lutning i radianser, som beräknas 

med den naturliga logaritmen. 

 

Hela flödesschemat för att erhålla TWI sammanställdes i en modell i ArcGIS Model Builder (figur 

28). 

 

 

Figur 28. Modell för uträkning av TWI i ArcGIS ModelBuilder. 

5. För att importera medelvärden från rasterbilderna in till polygonstrukturen användes verktyget 

”Zonal Statistics as Table” där medelvärden exporterades i en tabell som sedan länkades till 

biotopdatabasens polygonsstruktur via ”Join & Relate” och värdena kunde laddas in med 

”Field Calculator”. 
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Bilaga 6. Habitat- och spridningsmodeller och arbetsflöden 

Mindre hackspett 

Tabell 6. Habitatmodell över resurskrav för mindre hackspett. 

Resurskrav Data Parameter Datatyp 

Ädellövskog Biotop 
Ädellövskog (50-70 % KT, >=70 % 

KT) 
Vektor 

Lövskog Biotop Lövskog, torr-frisk Vektor 

Blandskog Biotop Blandskog, torr-frisk Vektor 

Tät skog Krontäckning >= 50 % Vektor 

Gammal skog Skogsfas Vuxen och gammal skog (> 60 år) Vektor 

Fri utveckling Skötsel Fri utveckling Vektor 

Strandnära skog Biotop 
Skog beläget 500 m omkring en 

insjö 
Vektor 

 

Tabell 6 redovisar en sammanställning av resurskrav som krävs för att områden ska utgöra möjliga 

habitat för mindre hackspett. Urvalet av lämpliga resurskrav baseras på den artprofil som anges i 

kapitel 4.6.1.1. 

 

Arbetsflöde för att erhålla möjliga habitatpatcher för mindre hackspett: 

 

1. SELECT * FROM BIOTOPDATABAS WHERE "BIOTOP_TEX" = 'Blandskog, torr-frisk' OR 

"BIOTOP_TEX" = 'Lövskog, torr-frisk' OR "BIOTOP_TEX" = 'Ädellövskog 50-70 % KT' OR 

"BIOTOP_TEX" = 'Ädellövskog >= 70 % KT' AND "KRONTACKE" >= 50 AND 

"SKOGSFAS" = 3 AND "SKOTSEL" = 1 

2. Använd verktyget ”Dissolve” och klicka ur ”Create multipart” för att få enhetliga 

habitatpolygoner. 

3. Välj polygonen för sjön Gömmaren. Med verktyget ”Buffer” skapa en buffert med 500 meter 

runt om sjön – välj ”Side Type = OUTSIDE_ONLY”. 

4. För att få fram skogsområden belägna i närheten till Gömmaren, använd bufferten som 

”Selecting Features” i verktyget ”Select Layer By Location” där ”Relationship = 

INTERSECT”. 

5. Exportera de valda polygonerna som en ny shapefil vilket innehåller lämpliga habitatområden. 

6. Skapa ett nytt projekt i MatrixGreen och ange habitatpatcherna med verktyget ”Patches from 

Feature Class”. När det finns polygoner med hål i som används som habitatpatcher i 

MatrixGreen är det nödvändigt att klippa dessa så att varje polygon med hål i blir två 

polygoner (Zachariassen, 2014a). 

7. För att analysera hur sammanhängande habitaten är skapades LCP-länkar i MatrixGreen. Det 

var då nödvändigt att skapa ett motståndsraster baserat på olika motståndsvärden. 

Att sammanställa motståndsraster är en utmaning och baseras ofta på artprofiler och expertkunskap. I 

det här projektet har varje biotopklass tilldelats ett värde baserat dels på artprofilen i avsnitt 4.611 och 

dels på antaganden när information saknas. Eftersom mindre hackspett återfinns i områden som består 
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av bland-, löv- och ädellövskog har de biotopklasserna tilldelats det lägsta motståndsvärdet 1. Då det 

saknas information om arten trivs i trädklädda myrmarker har ett antagande gjorts att de kan sprida sig 

över bland- och lövskogsmyrar och därför har även de klasserna tilldelats det lägsta värdet. Eftersom 

den mindre hackspetten inte trivs i barrskog eller gles vegetation har barrskogar, glesa bland- samt 

lövskogar, och buskmarker tilldelats det näst lägsta motståndsvärdet. De biotopklasser som tilldelats 

högre värden innehåller antingen parametrar som öppen mark vilket ger dåligt skydd för rovdjur eller 

områden som påverkas av mänsklig aktivitet (Sawyer et al., 2011). En sammanställning av 

motståndsvärdena redogörs i tabell 7. 

Tabell 7. Spridningsmodell för mindre hackspett (se bilaga 2, tabell 2 för kodade biotopklasser). 

Spridningsavstånd Motståndsraster 

500 meter 

Motståndsvärde Biotopklasser 

1 
222, 223, 232, 233, 242, 243, 531, 
532 

2 
210, 212, 213, 220, 230, 240, 244, 
310, 312, 330, 360, 530 

3 
370, 410, 430, 431, 450, 510, 610, 
620, 710 

4 131 

5 110 

 

Arbetsflöde för att erhålla motståndsraster för mindre hackspett i Gömmarens naturreservat: 

 

1. För att tilldela motståndsvärden till respektive biotopklass är det nödvändigt att använda 

verktyget ”Dissolve” för att erhålla individuella polygoner för varje biotopklass. Spara och 

exportera en ny shapefil med den upplösta polygonstrukturen. 

2. Öppna den nya shapefilen och skapa ett nytt fält i attributtabellen vid namn ”FRIKTION” av 

datatypen short integer. 

3. Tilldela motståndsvärden för varje biotopklass baserat på motståndsvärdena i tabell 7. 

4. För att skapa ett motståndsraster är det nödvändigt att konvertera shapefilen till en rasterfil. 

Det gjordes med verktyget ”Polygon to Raster” med följande inställningar: ”Value field = 

FRIKTION”, ”Cell assignment type = CELL_CENTER”, ”Priority field = NONE” och 

”Cellsize = 2”. Spara den nya rasterfilen som ”Friktionsraster.tif”. 

5. Öppna MatrixGreen och välj verktyget ”Find Links LCP”. Ange de tidigare habitatområdena 

som Patch Set och ange motståndsrasterfilen ”Friktionsraster.tif” som Cost Raster. För att 

skapa LCP-länkar används följande inställningar: ”Max Distance = 500”, och klicka ur 

”Traverse inbetween patches” (Zachariassen, 2014b). 

6. När LCP-länkarna tagits fram gjordes en komponentanalys med verktyget ”Component 

Analysis”. 

7. För att beräkna geometrin för respektive nätverkskomponent slogs alla polygoner som 

tillhörde en komponent ihop med hjälp av ”Dissolve”. Sedan skapades ett nytt fält i long 

integer och area beräknades i m2 med ”Calculate Geometry” i attributtabellen. 
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Bergscikada 

Tabell 8. Habitatmodell över resurskrav för bergscikada. 

Resurskrav Data Parameter Datatyp 

Ädellövskog Biotop 
Ädellövskog (30-50 % KT, 50-70 % 

KT, >=70 % KT) 
Vektor 

Lövskog Biotop Lövskog, torr-frisk Vektor 

Blandskog Biotop Blandskog, torr-frisk Vektor 

Skogsbryn Biotop 

Skogspolygon som angränsar till 
torr-frisk öppen gräsmark, 

åker/vallodling och torr-frisk 
halvöppen gräsmark 

Vektor 

Solexponerad DEM (Lantmäteriet) Aspekt - sydsluttning Raster 

Glacial lera 
Jordarter, 

grundlager (SGU) 
Glacial lera Vektor 

 

Tabell 8 redovisar en sammanställning av resurskrav som krävs för att områden ska utgöra möjliga 

habitat för bergscikada. Urvalet av lämpliga resurskrav baseras på den artprofil som anges i kapitel 

4.6.1.2. 

 

För att ta fram ovanstående habitatkrav används data från biotopdatabasen, en höjdmodell (DEM) från 

Lantmäteriet och jordartsdata från SGU. Följande arbetssätt genomfördes i ArcMap för att ta fram 

områden med möjliga habitat för bergscikada:  

 

1. Beräkna aspekten från en DEM med hjälp av verktyget ”Aspect”. Omklassa ”Southeast”, 

”South” och ”Southwest” till värdet 1 med verktyget ”Reclassify” för att få solexponerade 

sluttningar. 

2. Välj ut habitatparametrar ur biotopdatabasen och jordartsdata med SQL. 

a. Ädellövskog, lövskog och blandskog. Till exempel: 

SELECT * FROM BIOTOPDATABAS WHERE ”BIOTOP” = ”222 Blandskog” 

b. Öppen gräsmark, halvöppen gräsmark, åker/vallodling. Till exempel: 

SELECT * FROM BIOTOPDATABAS WHERE ”BIOTOP” = ”330 Torr-frisk öppen 

gräsmark” 

c. Glacial lera. 

SELECT * FROM Jordarter_Huddinge WHERE “JG2_TX” = “Glacial lera” 

3. Eftersom det kan finnas polygoner av samma biotopklass som angränsar till varandra men kan 

ha separerats på grund av andra ekologiska parametrar som skötsel eller krontäckning, är det 

nödvändigt att slå ihop alla de angränsande polygonerna till en gemensam polygon inom 

respektive klass. Det genomfördes med verktyget ”Dissolve”. 

4. Nästa steg var att kombinera alla polygonlager som hade tagits fram från biotopdatabasen. Det 

gjordes med verktyget ”Union”. 

5. För att kombinera polygonlagret med habitatkravet för solexponering i raster, var det 

nödvändigt att konvertera habitatkraven i polygonformat till rasterformat. Här konverteras 

endast polygonlagren med de olika skogstyperna och lagret med glacial lera eftersom öppen 

och halvöppen mark används vid ett senare skede. Konverteringen av polygonerna 

genomfördes med verktyget ”Polygon to Raster” och inställningarna ”Cell assignment type = 

CELL_CENTER”, ”Priority field = NONE” och ”Cellsize = 2”. Inställningarna valdes 
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eftersom de två första används i normala fall och cellstorleken anpassades efter höjdmodellens 

cellstorlek på 2x2 m. Detta gjordes både för biotopklasserna ur biotopdatabasen och för 

polygonlagret med glacial lera. När polygonlagren hade konverterats till rasterformat 

användes verktyget ”Reclassify” där alla klasser omklassificerades till 1. När all data 

(skogsbiotoper och glacial lera) är omklassificerat till värdet 1 går det att kombinera de olika 

underlagen till ett lager som visar möjliga habitat. 

6. När alla habitatkrav var i rasterformat genomfördes en överläggningsanalys med verktyget 

”Raster Calculator”. Genom att multiplicera alla rasterlager ”(skogsraster * sydsluttning * 

lera)” erhölls ett nytt rasterlager som visar pixlar där alla tre lager överlagrar varandra. 

7. Eftersom MatrixGreen använder polygoner som habitatpatcher var det nödvändigt att 

konvertera rasterfilen med lämpliga habitat med verktyget “Raster to Polygon”. 

8. Sedan öppnades den nya shapefilen. För att identifiera alla habitatområden som kan 

klassificeras som skogsbryn användes verktyget ”Select Layer By Location” med följande 

inställningar: ”Input Feature Layer = habitat_vektoriserade.shp”, ”Relationship = Crossed by 

the outline of” och ”Selecting Features = oppen_halv_mark.shp”. Det ger alla lämpliga 

solexponerade skogshabitat på glacial lera som angränsar till öppen eller halvöppen mark och 

kan därmed klassificeras som lämpliga habitat. Alla vektoriserade habitatområden markeras i 

attributtabellen och exporteras sedan som en ny shapefil. 

9. För att modellera habitatnätverk i MatrixGreen upprepades sedan samma process som 

beskrivs i arbetsflödet för modellering av habitatnätverk för mindre hackspett. 

Att sammanställa motståndsraster är en utmaning och baseras ofta på artprofiler och expertkunskap. I 

det här projektet har varje biotopklass tilldelats ett värde baserat dels på artprofilen i avsnitt 4.6.1.2 

och dels på antaganden när information saknas. Eftersom Hansson (2013) förmodar att bergscikada rör 

sig i öppna miljöer har sådana biotopklasser tilldelats det lägsta värdet 1. Sedan har en gradering gjorts 

baserat på potentiell framkomlighet, exempelvis att det är svårare för arten att röra sig i halvöppna 

miljöer och skogsområden. Då arten främst återfinns i löv- och blandskogar har de fått ett lägre värde 

än barrskog. Biotopklasser med urbana inslag har fått ett högre motståndsvärde eftersom mänsklig 

aktivitet anses störa bergscikadans möjlighet till spridning. Nedan redogörs motståndsvärden för 

respektive biotopklass, tabell 9. 

Tabell 9. Spridningsmodell för bergscikada (se bilaga 2, tabell 2 för kodade biotopklasser). 

Spridningsavstånd Motståndsraster 

500 meter 

Motståndsvärde Biotopklasser 

1 410, 430, 431, 440, 450, 480 

2 
210, 220, 222, 223, 230, 232, 233, 
240, 242, 243, 244, 310, 330, 331, 
340, 360 

3 131, 212, 213, 530, 531, 710 

4 120 

5 110, 140 

 

1. För att skapa LCP-länkar och komponentanalys i MatrixGreen upprepades samma metodik 

som beskrivs i arbetsflödet för mindre hackspett.



 

Bilaga 7. Felmatriser 

Felmatris för kalibrering av referensområden 

Tabell 10. Felmatris för det första kalibreringsområdet (bilaga 2, tabell 1 för biotopkoder och biotopnamn). 
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Tabell 11. Felmatris för det andra kalibreringsområdet (bilaga 2, tabell 1 för biotopkoder och biotopnamn). 
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Felmatris för kartering av Gömmarens naturreservat 

Tabell 12. Felmatris för fältkontroll i Gömmarens naturreservat (bilaga 2, tabell 1 för biotopkoder och biotopnamn). 
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Felmatris för kartering av Orlångens naturreservat 

Tabell 13. Felmatris för fältkontroll i Orlångens naturreservat (bilaga 2, tabell 1 för biotopkoder och biotopnamn). 

 
 

60

M
A

TT
IA

S 
B

O
V

IN



UTVECKLING AV BIOTOPDATABAS OCH TILLÄMPNING AV LANDSKAPSEKOLOGISK ANALYS I HUDDINGE KOMMUN 

61 

Bilaga 8. Karterade huvudklasser och biotopklasser i Gömmarens och Orlångens 
naturreservat 

Tabell 14. Huvudklasser och biotopklasser i Gömmarens och Orlångens naturreservat. 

HUVUDKLASS BIOTOP 
Finns i 

reservaten 
Ny klass i 
strukturen 

Saknas i 
databasen 

Finns i 
Stockholms stad 

      

Skog 
 

Hällmarksbarrskog x   x 

Hällmarksblandskog x x  x 

Hällmarkslövskog x x  x 

Lavmarksbarrskog  x x  

Lavmarksblandskog  x x  

Lavmarkslövskog  x x  

Barrskog, torr-frisk x   x 

Blandskog, torr-frisk x   x 

Lövskog, torr-frisk x   x 

Barrskog, fuktig-våt x   x 

Blandskog, fuktig-våt x x  x 

Lövskog, fuktig-våt x   x 

Hällmarksädellövskog x x  x 

Ädellövskog >=70% 
trädtäckning 

x   x 

Ädellövskog 50-70% 
trädtäckning 

x   x 

Ädellövskog 30-50% 
trädtäckning 

 x x  

Sumpädellövskog  x x  

      

Halvöppen mark 

Torr-frisk gräsmark, mod.-
ext. skötselmetoder 

x x  x 

Fuktig-våt gräsmark, mod.-
ext. skötselmetoder 

x x  x 

Gräsmark, intensiva 
skötselmetoder 

x   x 

Hällmark x   x 

Block-stenmark  x x  

Grus-sandmark x x  x 

Rished  x x  

Gräshed  x x  

Sötvattensstrandäng x x  NY 

Havsstrandäng  x x NY 

Buskmark x x  NY 

Enbuskmark*  x x  

Rosbuskmark (familj 
Rosaceaé)*

*
 

 x x  

Videbuskmark*  x x x 

Odlingslott/trädgård x x  NY 

      

Öppen mark 

Torr-frisk gräsmark, mod.-
ext. skötselmetoder 

x x  x 

Fuktig-våt gräsmark, mod.-
ext. skötselmetoder 

x x  x 

Gräsmark, intensiva 
skötselmetoder 

x   x 

Hällmark x   x 

Block-stenmark  x x  

Grus-sandmark x x  x 

Rished  x x  

Gräshed  x x  

Sötvattensstrandäng x x  NY 

Havsstrandäng  x x NY 

Odlingslott/trädgård x x  x 

Åker och vallodling x   x 

      

                                                      
*
 Kan finnas i reservaten men klassificering för busktyper omfattas av klassen ”buskmark”. Då information om 

videbuskmark saknas kan även videkärr finnas i reservaten, men de har inte heller identifierats eftersom 

buskskiktet har generaliserats. 
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Myrmark 

Öppen myr x   x 

Videkärr*  x x x 

Barrskogsmyr x  x  

Blandskogsmyr x x  x 

Lövskogsmyr x   x 

      

Vattenområde 
Öppen vattenyta x   x 

Vattenvegetation x   x 

      

Bebyggd och 
hårdgjord mark 

Tät bebyggelse utan 
vegetation (0-10 %) 

x   x 

Tät bebyggelse med inslag 
av vegetation (10-30 %) 

x   x 

Gles bebyggelse med 
vegetation (30-50 %), 
intensiva skötselmetoder 

   x 

Gles bebyggelse med 
vegetation (30-50 %), mod.-
ext. skötselmetoder 

x   x 

Hårdgjord obebyggd mark x x  x 

      

Övrig mark 
Övrig mark med avlägsnad 
vegetation 

x   x 
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Bilaga 9. Komponentanalys för mindre hackspett och bergscikada 

Tabell 15. Storlek av varje habitatnätverk för mindre hackspett i Gömmarens naturreservat. 

Nätverksnummer Storlek (m
2
) 

1 1201080 

2 164671 

Tabell 16. Storlek av varje habitatnätverk för bergscikada i Orlångens naturreservat. 

Nätverksnummer Storlek (m
2
) 

1 54288 

2 37831 

3 32105 

4 25957 

5 25550 

6 18643 

7 12415 

8 7915 

9 7840 

10 5050 

11 3142 

12 2545 

13 2272 

14 1606 

15 780 

16 283 

17 86 

18 68 

19 21 

20 9 

21 8 

22 5 

23 5 

24 4 

25 4 

26 4 

27 4 

28 3 
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10. Kartbilagor 

Kartbilaga 1. Biotopkarta över Gömmarens naturreservat från biotopdatabasen 
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Kartbilaga 2. Biotopkarta över Orlångens naturreservat från biotopdatabasen 
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Kartbilaga 3. Skötselkarta från biotopdatabasen 

 

Kartbilaga 4. Skogsfaskarta från biotopdatabasen 

 




