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1. Inledning 
Syftet med grön infrastruktur är att stärka de ekologiska sambanden i landskapet mellan skyddade 
och på andra sätt bevarade områden och biotoper. Tanken är att en arbetsgång som involverar 
underlag för grön infrastruktur ska medföra att man kan nå längre i arbetet med naturvård och 
ekosystemtjänster inom ramen för befintliga styrmedel. Att arbeta med utgångspunkt i grön 
infrastruktur innebär att alla aktörer i landskapet vid behov anpassar sina verksamheter och planer 
utifrån det tidigare ofta förbisedda landskapssammanhanget. Detta ökar möjligheterna till en hållbar 
utveckling av tätorter, verksamheter och landsbygden som säkerställer biologisk mångfald, friluftsliv 
och andra ekosystemtjänster. 
 
Detta dokument är en kortfattad användarvägledning för hur man kan använda karttjänsten ”Grön 
infrastruktur i Blekinge län - Värdetrakter, värdekärnor och stödunderlag”. Karttjänsten, en del av 
Blekinges regionala handlingsplan för grön infrastruktur, fokuserar på regionen Blekinge men 
innehåller kartunderlag som har både regionalt och nationellt ursprung. Underlaget riktar sig 
exempelvis till aktörer verksamma inom kommunal planering eller aktörer verksamma inom areella 
näringar som vill jobba med grön infrastruktur i sin verksamhet.  
 
Länsstyrelsen Blekinges karttjänst för grön infrastruktur innehåller värdekärnor, värdetrakter, 
analyser och andra underlag som tagits fram i arbetet med den regionala handlingsplanen för grön 
infrastruktur. Dessa är viktiga att beakta vid planering och verksamhetsutövande. I karttjänsten finns 
även allmänt tillgängliga kartunderlag från andra myndigheter än länsstyrelsen, exempelvis kartskikt 
med utförda avverkningar från Skogsstyrelsen eller med artrika vägkanter från Trafikverket. Till 
många kartskikt finns metadata som innehåller mer information om skiktet och i vissa fall länkar till 
program och rapporter som innehåller ytterligare information. 

  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=f7635ca3e7644b60abdec9ad5c679b49
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur.html
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2. Att använda karttjänsten 
När du öppnar karttjänsten ser du alla värdetrakter som är framtagna inom grön infrastruktur i 
Blekinge. Info-knappen längst upp till höger är förvald när tjänsten startar och du ser textrutan ”Grön 
infrastruktur i Blekinge län” som ger en kort introduktion till grön infrastruktur och vad som finns i 
karttjänsten (Figur 1). Knappen ”Lagerlista” är förmodligen den knappen som kommer användas 
mest, eftersom det är under den du kan välja att bocka av eller på de olika kartskikten. Knappen 
”Teckenförklaring” kan också vara användbar eftersom du där ser teckenförklaringar för samtliga 
förbockade kartskikt. För närvarande finns det trakter för fyra naturtyper och det är vanligt att de 
olika typerna överlappar varandra mer eller mindre. Det beror på att det inte är ovanligt att 
naturvärden av olika typer finns i mer eller mindre samma trakt. Skikten framtagna inom grön 
infrastruktur är grupperade efter naturtematiska insatsområden; ”Skog & Trädklädd mark”, 
”Odlingslandskap” (gräsmark), ”Sjöar & Vattendrag” och ”Kust & Hav”. Inom varje tema finns 
följande kartskiktstyper: 

• Värdetrakter 
• Värdekärnor 
• Under både skog och gräsmark finns även täthetskartor som visar koncentrationer av 

värdekärnor i landskapen under fliken för underlag 
• Under ”Skog och Trädklädd mark” finns kartskikt för skyddsvärda träd av olika arter och 

utförda avverkningar från 2001 till och med 2020 
• Under ”Skog och Trädklädd mark” finns kartskikt för ”möjliga spridningslänkar” mellan 

värdekärnor för ädellöv 
• Under ”Odlingslandskap” finns kartskikt för ”Ängs- och betesmarksinventeringen” 

 
I karttjänsten har även en del andra relevanta kartskikt samlats. Under gruppen ”Övrigt | Natur och 
kultur” kan du välja om du vill visa skyddad natur, artpoolsanalyser med antal rödlistade arter, 
faunapassager etc. Under gruppen ”Övrigt | Marktäcke, historia etc.” kan du välja om du vill visa 
nationella marktäckedata, historiska kartor och jordartsinformation 
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Figur 1. (A) Info-knappen ”Grön infrastruktur i Blekinge län” längst uppe till höger är förvald när man 
öppnar karttjänsten, via denna knapp får man en kort introduktion till grön infrastruktur i 
Blekingesammanhanget. (B) Via knappen ”Teckenförklaring” kan du se symboler för de lager du har 
bockat för i ”Lagerlistan”. (C) Via knappen ”Lagerlista” kan du klicka av eller på alla lager i tjänsten, 
du kan även söka efter namn eller nyckelord, exempelvis ”Värdekärna”. 
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3. Visning av värdekärnor  
Värdekärnor och annat mer detaljerat kartmaterial visas först när du zoomar närmare in på ett givet 
område i kartan. Som exempel så syns värdekärnor först kring skala omkring 1:120 000. Kartmaterial 
från andra myndigheter, exempelvis utförda avverkningar från Skogsstyrelsen visas först vid skala 
omkring 1:30 000.    

4. Täthetsanalyser 
För en del naturtyper har det genomförts täthetsanalyser av värdekärnorna (Figur 2). Med hjälp av 
dessa kartskikt kan man visualisera en viss naturtyps procentandel i landskapen inom en radie på 500 
eller 1000 meter. Detta ger med andra ord en uppfattning om var koncentrationen av värdekärnor 
för en viss naturtyp är som högst eller som lägst. Procentvärdet räknas ut per pixel, och 
pixelstorleken i dessa rasterskikt är 10×10 meter. I samtliga av dessa skikt motsvaras hög andel 
värdekärna av röd färg och låg andel värdekärna av grön färg. Procentvärde runt 50 procent 
motsvaras av gul färg. 
 

 
Figur 2. Exempel på täthetsskikt i karttjänsten, här visas täthet (%) av ädellöv inom en radie på 500 
meter i sydöstra Blekinge. 
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5. Möjliga spridningslänkar 
För ädellövsvärdekärnor har en analys av möjliga spridningslänkar utförts och resultatet av denna 
kan också visualiseras i karttjänsten. Denna analys är baserad de värdekärnorna för ädellöv som 
tagits fram i det regionala arbetet med grön infrastruktur samt nationella marktäckedata. Nationella 
marktäckedata är i sin tur en i huvuddrag representativ tolkning av faktiska markförhållanden om än 
på en relativt översiktlig nivå. Möjliga spridningslänkar symboliseras i karttjänsten av 20 meter breda 
”stråk”, bredden på länkarna är godtycklig men är baserad på analysens upplösning. Denna analys 
kan ses som ett komplement till värdekärnor och täthetsanalyserna för ädellöv och indikerar helt 
enkelt vart i landskapen mellan ädellövsvärdekärnor det sannolikt finns bäst förutsättningar att 
bevara eller utveckla sammanbindande stråk. Såsom analysen är utförd så tenderar de möjliga länkar 
för ädellöv att följa landskapsstråk med skogsmark och i synnerhet ädellövsrik sådan. Vice versa så 
tenderar ädellövslänkarna att undvika öppen mark, produktionsskog och i synnerhet bebyggelse och 
artificiella ytor såsom vägar. En mer detaljerad naturvärdesinventering på lokal nivå kan visa på att 
ett annat stråk har högre kvalitet och potential som livsmiljö för fokusarter. Detta skikt ska med 
andra ord ej ses som ett facit, utan mer som ett första steg i att utvärdera hur ädellövsmiljöer hänger 
samman inom värdetrakterna för ”Skog & Trädklädd mark”. Ett lokalt exempel med värdekärnor för 
ädellöv och möjliga spridningslänkar väster om Sölvesborgs centrum visas nedan (Figur 3).  
 

 
Figur 3. Värdekärnor för ädellöv samt möjliga spridningslänkar” i södra delen av värdetrakten 
”Ryssberget-Valje”. Nationella marktäckedata kan ses i bakgrunden. 

  

https://www.naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/kartor-och-karttjanster/nationella-marktackedata
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6. Värdetraktsbeskrivningar 
Varje värdetrakt i karttjänsten kommer att ha ett länkat dokument som kortfattat beskriver traktens 
naturvärden och utmaningar. Länkar till dessa dokument kommer att tillgängliggöras i karttjänsten 
allt eftersom,  

• Samtliga värdetrakter har ett namn och ett ID-nummer 
• Samtliga värdetrakter kommer att ha en egen värdetraktsbeskrivning med allmän 

information om trakten samt information om naturvärden, ekosystemtjänster, 
utmaningar etc. 

• Värdetraktsbeskrivningarna kommer att vara tillgängliga genom att man ”vänsterklickar” 
på en värdetrakt och får upp mer en informationsruta med en länk till 
värdetraktsbeskrivningar.  

• I första hand kommer beskrivningar för ”Skog & Trädklädd mark” och ”Odlingslandskap” 
att färdigställas. Övriga publiceras i karttjänsten allt efter som resurser tillåter det. 
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7. Ladda ned GIS-kartskikt 
Alla skikt framtagna inom arbetet med grön infrastruktur finns även att ladda ner via 
Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Underlag framtagna inom Grön infrastruktur (värdetrakter, 
värdekärnor och övriga underlag) som redovisas i handlingsplanen för grön infrastruktur i Blekinge 
finns att ladda ner som ”shapefiler” från Länsstyrelsernas geodatakatalog. För att hitta alla skikt som 
tagits fram i arbetet med grön infrastruktur i Blekinge i geodatabasen sök: ”LstK GI” (Figur 4). 
Shapefiler kan laddas in i någon typ av GIS-programvara. När det gäller GIS-programvara finns 
kommersiella alternativ såsom ”ArcGIS” eller open-source alternativ såsom ”QGIS”.  
 

 
Figur 4. I sökfältet Titel skriv ”LstK GI” (se gulmarkerat fält i bild), för att filtrera fram samtliga 
kartlager som tagits fram i arbetet med grön infrastruktur i Blekinge.  

  

https://lst-geodatakatalog-forvalta.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/?site=PubUser
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8. Framtagna kartskikt för grön infrastruktur 1 
• Skog & Trädklädd mark 

o Värdetrakter för skog och trädklädd mark 
o Värdekärnor för ädellövskog, lövskog, tall och gran 
o Täthetsanalyser för ädellöv, löv, tall och barr (raster med andel 0–100%)  
o Möjliga spridningslänkar mellan ädellövsvärdekärnor 

• Odlingslandskap 
o Värdetrakter och värdekärnor för gräsmarker  
o Täthetsanalys av gräsmarker (raster med andel 0–100%) 
o Täthetsanalys av lövbryn 
o Mosaikmarksindex 

• Sjöar & Vattendrag 
o Värdetrakter och värdekärnor för sjöar och vattendrag 

• Kust & Hav 
o Värdetrakter för kust och hav 
o Grundläggande marina naturvärden 
o Kustnära ekosystemtjänster 
o Värdekärnor (motsvarande) – Områden med god eller mycket god förutsättning för 

förekomst av ”Undervattenskärlväxter”, ”Perenna makroalger” och 
”Blåmusselbankar” 

  

 
1 Aktuellt per juni 2021 
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9. Mer information om grön infrastruktur 
En omfattande nulägesbeskrivning och kunskapssammanställning gällande regionens gröna 
infrastruktur återfinns i rapporten ”Plattform för arbetet med grön infrastruktur i Blekinge län”, som 
också utgör första delen av den regionala handlingsplanen. Plattformen beskriver av vad grön 
infrastruktur är, vad ett landskapsperspektiv kan tillföra vid markanvändningsbeslut, samt vilka 
övergripande mål och syften arbetet med grön infrastruktur har. Den innefattar även en 
nulägesbeskrivning och kartläggning av förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
i länet, samt en analys av utmaningar för en fungerande grön infrastruktur. För allmän information se 
Länsstyrelsen Blekinges hemsida om grön infrastruktur. Via den nationella storymappen kan man 
också läsa om grön infrastruktur och om man klickar på fliken ”Värdetrakter” kan man i en karttjänst 
se olika regioners värdetrakter tillsammans. 
 
 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer/2019/201914-plattform-for-arbetet-med-gron-infrastruktur-i-blekinge-lan.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur.html
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=24cf35e88cd7423f9cd46d5a8b9e5620
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