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Trakterna arbetas fram i flera steg
genom input från olika analyser



Steg 1

Slå ihop all data som rör ädellöv
Resultatet av denna första analys utmynnar i ett ”bakgrundslager” vilket 

visar på större eller mindre koncentrationer av ädellövmiljöer i 
landskapet.



Steg 1 schematiskt uttryckt
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Input av data till steg 1
• Nyckelbiotoper, biotop 1; ädellöv-* samt berg-/rasbranter och raviner med ädellöv

• Naturvärdesobjekt ädellöv

• Regional inventering av ekvärdekärnor

• Ädellöv från trädkartering, Kernel Density sökradie 56m, min 3träd/ha samt 20m buffring på solitärer 

• Ytor för ek-efterträdare

• Naturtyper för ädellöv inom skyddade områden

• Naturtyper för ädellöv i TUVA

• Ädellövytor i KNAS

*) förekommande typer av ädellövmiljö 



Inställningar för Create Constant Raster



Alla ytor med ädellövmiljöer som raster
OBS att dessa innefattar alla typer av ädellövmiljöer, ej endast ek!



Inställningar för Focal Statistics

Sökradie 3000 m. Resultat visar tätheter av ädellövmiljöer inom 3000 m radie.



Symbologi och brytvärden
För visning enligt nästa sida; välj ex.vis 4 klasser i symbologin, 
brytvärden ex.vis 20 000, 25 000 och 30 000.

Brytvärden multiplicerade med 100 
(varje cell är 100m2) ger värde per klass 
omräknat till hektar.



Resultat steg 1 Focal Statistics



Steg 2 värdekärnorna

• Utgörs av samma data som input till steg 1
förutom ädellövet från KNAS och efterträdarna (ek),
ihopslaget till ett polygonlager, utan överlappande ytor!

Dessa värdekärnor utgörs av ytor som klassats eller bedömts som värdefulla 
ädellövmiljöer.



Värdekärnor



Steg 3

• Värdekärnorna har buffrats med ett glidande buffringsavstånd* som beror av 
värdekärnornas areal.

• För att skapa värdenätverk används halva buffringsavståndet. 
Där buffringsytorna smälter samman finns för en art större möjlighet till 
ömsesidigt utbyte av individer/gener mellan livsmiljöer.

• Hela buffringsavståndet utgör huvudunderlaget för avgränsningen av 
värdetrakterna. Inom en värdetrakt finns för en art större möjlighet att nå en 
lämplig livsmiljö än vad det finns utanför värdetrakten.

(Bild 22 visar buffrade värdekärnor)

*) Baseras på K-O Bergmans studier av dårgräsfjärilen, ” Distribution of occupied and vacant sites and migration of 
Lopinga achine (Nymphalidae: Satyrinae) in a fragmented landscape”. Bergman K-O. and Landin J. 2001.



Dårgräsfjärilen som modellart

• Istället för att använda ett fast buffringsavstånd kring värdekärnorna, 
som ska illustrera arters potentiella förflyttning mellan livsmiljöer, har 
ett glidande buffringsavstånd använts. Data som använts grundar sig 
på studier av dårgräsfjärilen där man undersökt hur arten rör sig 
mellan olika stora livsmiljöer i ett fragmenterat landskap. 

• Anledningen till valet av dårgräsfjärilen som modellart är att den har 
en medelmåttig förmåga eller benägenhet att förflytta sig. Beräknat 
maxavstånd är ca 1000 m.

• Skälet till val av glidande buffringsavstånd är att en större livsmiljö för 
en specifik art kan hysa en större population av densamma än en  
mindre livsmiljö, och en större population ger större potential till att 
individer kan förflytta sig mellan livsmiljöer än en mindre population. 



Exportera attributdata för värdekärnor till Excel
Innan export måste varje yta av värdekärnorna tilldelas en areal!

1. Öppna tabellen
klicka här
välj Add Field

2. Skapa ett fält för Area

3. Högerklicka på rubriken Area i tabellen, välj Calculate Geometri och 
välj sedan Hectares.

4. Exportera tabellen. (Verktyget ”Table to Excel”)

5. Lägg till de kolumner som behövs i excelfilen och gör beräkningarna 
enligt nästa bild. Spara excelfilen, efter att ha skapat en kolumn med 
Halv distans. 



Inställningar för glidande bufferavstånd (distans)
Högsta värde på area får vara 20 ha!

Skapa en kolumn med Halv distans och beräkna det värdet!



1. Högerklicka på lagret värdekärnor, välj Join Data.

2. Välj ”Join attributes from a table”

3. Ange fältet FID i ”Choose the field…”

4. Välj excelfilen du skapat.

5. Ange fältet FID i ”Choose the field…”

6. Välj “Keep all records”.

7. Klicka på OK.

8. Spara om shapefilen till en ny fil, som innehåller buffringsavstånden.

Koppla lager för värdekärnor med skapad excelfil 



Skapa värdenätverken genom buffring
• Öppna verktyget Buffer

• Välj indata (värdekärnor)

• Döp lagret (Output)

• Klicka på Field!

• Välj Halv distans

• Under Dissolve Type
väljs ALL

• Klicka OK



Skapa enskilda ytor av värdenätverken
Det skapade lagret med värdenätverken består av en enda post, och behöver delas 
upp i enskilda poster för varje värdenätverk. Verktyg för denna operation är Explode
Multipart Feature.



Tilldela summerad areal värdekärna per värdenätverk

1. Högerklicka på lagret som skapats genom buffringen och välj Join  and 
Relates och sedan Join

2. Välj sedan det lager vilket förstnämnda lager ska kopplas ihop med, dvs 
lagret med värdekärnorna (där areal finns angiven i hektar för varje 
värdekärna!).

3. Bocka i Sum
4. Ange lagringsplats



Symbologi: Välj brytvärden (ha) under Classify



Glidande buffervärde

Halva distansen skapar värdenätverken
(de färgade ytorna)



Vi vill ha flera underlag för 
den slutliga avgränsningen av trakterna

I steg 4 utgår vi från tröskelvärden för sannolik förekomst av olika arter, med 
utgångspunkt från förekomst av antal 1-metersekar/25 kvadratkilometer. 

(Se ”Landskapsekologisk brist- och funktionalitetsanalys, avseende sex olika biotoper…”, Rapport 
2015-06-26.) http://www.pro-natura.net/publikat-filer/Landskapsekologisk%20Brist-%20och%20Funktionalitetsanalys.pdf

http://www.pro-natura.net/publikat-filer/Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys.pdf


Steg 4

• Indata ekar > 1m

• Analysmetod: Point Statistics

Klassindelning utifrån tröskelvärden (nästa sida) för olika arter, med olika 
krav på ektätheter i landskapet.



Tröskelvärden
för olika arter



Inställningar Point Statistics

Lika med 1 i 
attributdata

Cirkelns radie motsvarar arean 25 kvadratkilometer

25 000 000 / 3,14 = 7 961 783,44  > V 7 961 783,44    = r



Symbologi



Point Statistics

Arter:
brun nållav
gul dropplav
oxtungsvamp
ekticka
grå skärelav
läderbagge
gammelekslav
blekticka
korallticka



Alternativ analys med Kernel Density

Tröskelvärden omräknade till antal ekar per kvadratkilometer.
Brun nållav 1,64

Gul dropplav 2,2

Oxtungsvamp 2,28

Blekticka 5,52

Gammelekslav 5,52

Läderbagge 5,36

Ekticka 3,2



Inställningar för Kernel Density

Motsvarar 25 kvadratkilometer



Symbologi



Kernel Density

Arter:
brun nållav
gul dropplav
oxtungsvamp
ekticka
grå skärelav
läderbagge
gammelekslav
blekticka
korallticka



”Efterträdare” (0,5-0,99 m) till gamla ekar

• Denna data utgör ett värdefullt komplement till övrig data 
-dels som hjälp vid avgränsning av värdetrakter 
-dels för att påvisa framtida möjligheter att binda samman värdekärnor    
och värdenätverk.

• Data består av polygoner vilka motsvarar inventerade ytor vid 
trädinventering, och inom vilka antalet ”efterträdare” endast räknats
(234 950 träd).

• Data visualiseras bäst genom att i Symbology ställa in Dot density 
under Quantities. Under Field Selection anges Antal träd.
(Punkter motsvarande antal träd slumpas ut inom polygonerna.)



Förekomster av ekar 0,5-0,99 m (bhd) i Östergötland



Täthetsanalys av ”efterträdare”

Alternativt sätt att visa på tätheter av ”efterträdare” i landskapet är 
att göra en analys med hjälp av verktyget Kernel Density i ArcGIS.

1. Skapa ett punktlager vilket utgörs av centrumpunkter för varje yta med 
räknade ekar.

2. Kör punktlagret i Kernel Density.

3. I Population Field anges Antal träd (härigenom viktas punkterna).

4. Cellstorlek: 10 meter (genomgående för alla rasteranalyser).

5. Sökradie: 564 meter (motsvarar cirkel med area 1 kvkm)

6. Areaenhet: Kvadratkilometer 

7. Klicka OK. 



Täthetsanalys av ekar 0,5-0,99 m (bhd) i Östergötland



Steg 5

• Nu lägger vi analyserna på varandra som underlag för manuell digitalisering av 
värdetrakternas avgränsningar.

• Mha de stora dragen från de olika körningarna, värdenätverken, lagret med 
arternas fulla spridningspotential, kompletterade med data från observationer av 
rödlistade arter kopplade till ädellöv och förekomsten av ek-efterträdare kan 
traktavgränsningarna göras på ett adekvat sätt. 





Värdetrakter och värdenätverk renodlade





Några andra analyser som utgör 
kompletterande underlag för avgränsning 

av värdetrakter.



Observationer av 90 särskilt krävande arter knutna till ädellöv
(uttag från Artdatabankens analysportal)



S v ens ktNam V etens kapl T ax onID R edL is tC at

gulbent kamklobagge Allecula morio 100236 NT

mörkbent kamklobagge Allecula rhenana 100237 VU

kardinalfärgad rödrock Ampedus  cardinalis 100260 NT

sexfläckig blombock Anoplodera sexguttata 100304 NT

 B atrisodes  adnexus 100460 VU

 B atrisodes  delaporti 100461 VU

rödaxlad lundknäppare C alambus  bipustulatus 100523  

 C olydium filiforme 100702 E N

brokig barksvartbagge C orticeus  fasciatus 100714 VU

almvedvivel C ossonus  cylindricus 100720 E N

större vedvivel C ossonus  parallelepipedus 100722 VU

trubbtandad lövknäppare C repidophorus  mutilatus 100419 VU

mulmknäppare E later ferrugineus 100890 VU

 G lobicornis  nigripes 100998 NT

ädelguldbagge G norimus  nobilis 101002 NT

svart guldbagge G norimus  variabilis 101003 E N

 Hypebaeus  flavipes 101111 VU

ekbrunbagge Hypulus  quercinus 101131 NT

 L aemophloeus  monilis 101163 VU

gammelekklokrypare L arca lata 101168 NT

G rensmalmyra L eptothorax corticalis 101196

 O ligomerus  brunneus 101446 VU

läderbagge O smoderma eremita 101479 NT

 T achyus ida gracilis 101881 VU

matt mjölbagge T enebrio opacus 101887 VU

hålträdsklokrypare Anthrenochernes  s tellae 100320 NT

allékantlav L ecanora impudens 925 VU

allékrimmerlav R inodina colobina 1828 E N

almlav G yalecta ulmi 738 VU

almorangelav C erothallia luteoalba 1789 C R

almsprängticka Inonotus  ulmicola 4661 VU

apelticka S pongipellis  fis s ilis 1619 VU

blek kraterlav G yalecta flotowii 734 VU

blekskaftad nållav C haenotheca cinerea 307 E N

blekticka Haploporus  tuberculosus 1143 NT

blyerts lav B uellia violaceofusca 208 NT

blå halmlav L ecanora sublivescens 927 VU

bokvårtlav P yrenula nitida 1342 NT

brun nållav C haenotheca phaeocephala 311  

brunskaftad blekspik S clerophora farinacea 1468 VU

brödmärgsticka P erenniporia medulla-panis 1177 NT

dalmatinerfläck Arthonia arthonioides 1768 E N

ekpricklav Inoderma byssaceum 93 VU

ekspik C alicium quercinum 218 VU

ekticka P hellinus  robustus 5445 NT

gammeleks lav L ecanographa amylacea 1114 VU

grå kantarell C raterellus  cinereus 477 NT

grå skärelav Dendrographa decolorans 1458  

gul dropplav C liostomum corrugatum 374 NT

gulpudrad spiklav C alicium adspersum 6436  

gult porskinn L indtneria trachyspora 979 VU

gulvit blekspik S clerophora pallida 6471 VU

hjälmbrosklav R amalina baltica 1348 NT

igelkotts taggsvamp Hericium erinaceus 769 C R

klosterlav B iatoridium monasteriense 145 VU

korallticka G rifola frondosa 721 NT

kortskaftad paras itspik S phinctrina turbinata 1516 VU

kremlevaxskivling Hygrophorus  russula 830 NT

kärnticka Inonotus  dryophilus 883 VU

liten paras itspik S phinctrina leucopoda 1515 E N

lundvaxskivling Hygrophorus  nemoreus 826 NT

matt pricklav P achnolepia pruinata 101 NT

mjöltaggsvamp S arcodon lepidus 6003229 VU

mörk kraterlav G yalecta truncigena 737 VU

paras itsotlav C yphelium sess ile 501 VU

parkhättemossa O rthotrichum pallens 1132 NT

parknål C haenotheca hispidula 309 NT

prakttagging S teccherinum robustius 1527 VU

päls ticka Inonotus  hispidus 884 VU

rosa skärelav S chismatomma pericleum 1460 NT

rosettgelélav S cytinium fragrans 387 E N

rutskinn Xylobolus  frustulatus 2075 NT

räfflad nagelskivling G ymnopus  fus ipes 394 NT

rödbrun blekspik S clerophora coniophaea 1467 NT

saffransticka Hapalopilus  croceus 121 C R

savlundlav B acidia incompta 130 E N

skillerticka Inonotus  cuticularis 881 VU

skorpgelélav R ostania occultata 2080 NT

skuggorangelav C aloplaca lucifuga 226 NT

skumticka S pongipellis  spumeus 1519 NT

stiftklotterlav O pegrapha vermicellifera 1118 NT

stor vaxlav C oenogonium luteum 551 E N

storsporig kraterlav G yalecta derivata 733 E N

stubbdyna K retzschmaria deusta 6377  

svartöra Auricularia mesenterica 3086 NT

sydlig blekspik S clerophora amabilis 1689 E N

tungticka P iptoporus  quercinus 1244 E N

tårticka Inonotus  dryadeus 882 VU

vitskivlav Diplotomma alboatrum 6435  

ädelkronlav G yalecta carneola 1144 VU

S v ens ktNam V etens kapl T ax onID R edL is tC at

gulbent kamklobagge Allecula morio 100236 NT

mörkbent kamklobagge Allecula rhenana 100237 VU

kardinalfärgad rödrock Ampedus  cardinalis 100260 NT

sexfläckig blombock Anoplodera sexguttata 100304 NT

 B atrisodes  adnexus 100460 VU

 B atrisodes  delaporti 100461 VU

rödaxlad lundknäppare C alambus  bipustulatus 100523  

 C olydium filiforme 100702 E N

brokig barksvartbagge C orticeus  fasciatus 100714 VU

almvedvivel C ossonus  cylindricus 100720 E N

större vedvivel C ossonus  parallelepipedus 100722 VU

trubbtandad lövknäppare C repidophorus  mutilatus 100419 VU

mulmknäppare E later ferrugineus 100890 VU

 G lobicornis  nigripes 100998 NT

ädelguldbagge G norimus  nobilis 101002 NT

svart guldbagge G norimus  variabilis 101003 E N

 Hypebaeus  flavipes 101111 VU

ekbrunbagge Hypulus  quercinus 101131 NT

 L aemophloeus  monilis 101163 VU

gammelekklokrypare L arca lata 101168 NT

G rensmalmyra L eptothorax corticalis 101196

 O ligomerus  brunneus 101446 VU

läderbagge O smoderma eremita 101479 NT

 T achyus ida gracilis 101881 VU

matt mjölbagge T enebrio opacus 101887 VU

hålträdsklokrypare Anthrenochernes  s tellae 100320 NT

allékantlav L ecanora impudens 925 VU

allékrimmerlav R inodina colobina 1828 E N

almlav G yalecta ulmi 738 VU

almorangelav C erothallia luteoalba 1789 C R

almsprängticka Inonotus  ulmicola 4661 VU

apelticka S pongipellis  fis s ilis 1619 VU

blek kraterlav G yalecta flotowii 734 VU

blekskaftad nållav C haenotheca cinerea 307 E N

blekticka Haploporus  tuberculosus 1143 NT

blyerts lav B uellia violaceofusca 208 NT

blå halmlav L ecanora sublivescens 927 VU

bokvårtlav P yrenula nitida 1342 NT

brun nållav C haenotheca phaeocephala 311  

brunskaftad blekspik S clerophora farinacea 1468 VU

brödmärgsticka P erenniporia medulla-panis 1177 NT

dalmatinerfläck Arthonia arthonioides 1768 E N

ekpricklav Inoderma byssaceum 93 VU

ekspik C alicium quercinum 218 VU

ekticka P hellinus  robustus 5445 NT

gammeleks lav L ecanographa amylacea 1114 VU

grå kantarell C raterellus  cinereus 477 NT

grå skärelav Dendrographa decolorans 1458  

gul dropplav C liostomum corrugatum 374 NT

gulpudrad spiklav C alicium adspersum 6436  

gult porskinn L indtneria trachyspora 979 VU

gulvit blekspik S clerophora pallida 6471 VU

hjälmbrosklav R amalina baltica 1348 NT

igelkotts taggsvamp Hericium erinaceus 769 C R

klosterlav B iatoridium monasteriense 145 VU

korallticka G rifola frondosa 721 NT

kortskaftad paras itspik S phinctrina turbinata 1516 VU

kremlevaxskivling Hygrophorus  russula 830 NT

kärnticka Inonotus  dryophilus 883 VU

liten paras itspik S phinctrina leucopoda 1515 E N

lundvaxskivling Hygrophorus  nemoreus 826 NT

matt pricklav P achnolepia pruinata 101 NT

mjöltaggsvamp S arcodon lepidus 6003229 VU

mörk kraterlav G yalecta truncigena 737 VU

paras itsotlav C yphelium sess ile 501 VU

parkhättemossa O rthotrichum pallens 1132 NT

parknål C haenotheca hispidula 309 NT

prakttagging S teccherinum robustius 1527 VU

päls ticka Inonotus  hispidus 884 VU

rosa skärelav S chismatomma pericleum 1460 NT

rosettgelélav S cytinium fragrans 387 E N

rutskinn Xylobolus  frustulatus 2075 NT

räfflad nagelskivling G ymnopus  fus ipes 394 NT

rödbrun blekspik S clerophora coniophaea 1467 NT

saffransticka Hapalopilus  croceus 121 C R

savlundlav B acidia incompta 130 E N

skillerticka Inonotus  cuticularis 881 VU

skorpgelélav R ostania occultata 2080 NT

skuggorangelav C aloplaca lucifuga 226 NT

skumticka S pongipellis  spumeus 1519 NT

stiftklotterlav O pegrapha vermicellifera 1118 NT

stor vaxlav C oenogonium luteum 551 E N

storsporig kraterlav G yalecta derivata 733 E N

stubbdyna K retzschmaria deusta 6377  

svartöra Auricularia mesenterica 3086 NT

sydlig blekspik S clerophora amabilis 1689 E N

tungticka P iptoporus  quercinus 1244 E N

tårticka Inonotus  dryadeus 882 VU

vitskivlav Diplotomma alboatrum 6435  

ädelkronlav G yalecta carneola 1144 VU



Analys som visar potentiell utbredning av läderbagge

• Analysmetod bygger på artikeln ”How much and at what scale? Multiscale 
analyses as decision support for conservation of saproxylic oak beetles”, Bergman 
et al. 2012

• I arbetet har tröskelvärden för olika skalbaggsarter beräknats med avseende på 
arternas krav på täthet av gamla/ihåliga ekar i landskapet.

• Analysen görs med hjälp av verktyget Kernel Density.

• Indata utgörs av alla registrerade gamla/ihåliga ekar I Östergötland.

• Sökradie sätts till 1986 meter. Under Area units anges Hectares!

• Ett nytt lager skapas. Öppna fönstret Layer Properties och fliken Symbology.
Under Show: välj Classified

• Tröskelvärde = 0,072 (ekar per hektar) ställs in under Classify.
(två klasser räcker, skriv in värdet i den lägsta klassen och ge den ingen färg)



Potentiell utbredning av paraplyarten läderbagge



• Analysmetod bygger på artikeln “Using Sex Pheromone and a Multi-Scale 
Approach to Predict the Distribution of a Rare Saproxylic Beetle”, Musa et al. 2013 

• I arbetet har tröskelvärden för mulmknäppare beräknats med avseende på artens 
krav på täthet av gamla träd i landskapet. Beräkningar har gjorts för olika 
grupperingar av trädarter, enbart ek eller ek i kombination med annat ädellöv. 
Denna analys visar tröskelvärde för täthet av gamla ekar.

• Analysen görs med hjälp av verktyget Kernel Density.

• Indata utgörs av registrerade ekar > 1 meter.

• Sökradie sätts till 4658 meter. Under Area units anges Hectares!

• Ett nytt lager skapas. Öppna fönstret Layer Properties och fliken Symbology.
Under Show: välj Classified

• Tröskelvärde = 0,11 (ekar per hektar) ställs in under Classify.
(två klasser räcker, skriv in värdet i den lägsta klassen och ge den ingen färg)

Analys som visar potentiell utbredning av mulmknäppare



Potentiell utbredning av mulmknäppare



Större förekomster av ”efterträdare” (0,5-0,99 m bhd) till gamla ekar
har i viss utsträckning utgjort underlag för traktavgränsning



Tröskelvärden för arter knutna till ask, alm och lönn

Se ”Landskapsekologisk brist- och funktionalitetsanalys, avseende sex 
olika biotoper…”, Rapport 2015-06-26.
http://www.pro-natura.net/publikat-filer/Landskapsekologisk%20Brist-%20och%20Funktionalitetsanalys.pdf

http://www.pro-natura.net/publikat-filer/Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys.pdf


80 cm alm, ask, lönn

Inställningar Point Statistics

Lika med 1 i 
attributdata

Cirkelns radie motsvarar arean 25 kvadratkilometer

25 000 000 / 3,14 = 7 961 783,44  > V 7 961 783,44    = r



Potentiell utbredning för arter kopplade till alm, ask och lönn (orange fläckar)

Utfall av tröskelvärden för annat ädellöv än 
ek tillför inget för avgränsning av 
värdenätverk eller värdetrakter, då utfall 
inryms i (”äts upp av”) övriga utförda 
analyser. 


