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FYSISKA OCH NATURGIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

INLEDNING 

De fysiska och naturgivna förutsättningarna har många gånger en avgörande betydelse för 

att förstå ekosystem och biologisk mångfald. Dels finns en direkt koppling eftersom 

arterna är anpassade efter olika typer av naturliga förhållanden. Dels finns en indirekt 

koppling eftersom människans brukande och formande av landskapet historiskt sett utgår 

från de naturgivna förutsättningarna i landskapet. Olika typer av brukande gynnar olika 

typer av arter och genom att förstå landskapets förutsättningar är det således lättare att 

förstå ekosystemen. 

TOPOGRAFI 

Kronobergs län binder samman det småländska höglandet i nordost med de mer låglänta 

kustnära områdena i Kalmar, Blekinge och Skåne. I norra delarna av Alvesta och Växjö 

kommun finns utpräglat kuperade områden med stor höjdvariation. Österut, i Uppvidinge 

kommun, övergår denna kupering alltmer i en platåliknande utlöpare från höglandets mer 

centrala delar.  De centrala delarna av länet uppvisar ett till övervägande delen låglänt och 

flackt landskap som bryts av av drumliner och åsar i nord-sydlig riktning. Längst till väster, 

mot Hallandsgränsen ökar kuperingen och inslaget av branta sluttningar blir större. 

 
Figur 1: Topografi och höjd över havet. 

Områden med oländig terräng kan vara särskilt intressanta utifrån ett 

naturvårdsperspektiv. Kraftig kupering eller stort inslag av block i marken gör områdena 
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svårbrukade och många gånger finns här skogspartier som endast i mindre utsträckning 

påverkats av människan. Naturreservaten i Siggaboda i Älmhults kommun respektive 

Skårtaryd i Växjö kommun är exempel på sådana områden. Inom dessa områden finns 

också strukturer som är gynnsamma för biologisk mångfald i form av t.ex. lodytor och 

branter. Den särskilda koncentrationen av oländig mark i norra delen av länet och i 

Lessebo kommun (med naturreservaten Storasjö och Stocksmyr-brännan) innebär att det 

här kan finnas goda förutsättningar på landskapsnivå för arter knutna till skoglig 

kontinuitet och gamla träd. 

 
Figur 2: Områden med hög andel oländig mark. 

NEDERBÖRD 

Årsmedelvärdet för nederbörd mellan 1961 och 1990 visar en öst-västlig gradient med högre 

nederbörd i de västra delarna samt ett område med något högre nederbörd i norra delarna 

av Alvesta kommun. En hög nederbörd ger bättre förutsättningar för uttorkningskänsliga 

och fuktälskande arter. 
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Figur 3: Genomsnittlig årsnederbörd 1961-1990. (Källa SMHI) 

BERGGRUND 

Berggrundens långsamma vittring påverkar markförhållandena och därmed 

förutsättningarna för vegetationen på framförallt två sätt. Dels påverkas pH-värdet i 

marken av huruvida berggrunden är sur eller basisk. Dels innehåller olika bergarter olika 

mycket näring som kan lösas ut i marken, och de är dessutom mer eller mindre 

svårvittrade. Kronoberg domineras av sura bergarter som granit och gnejs. Dessa är även 

svårvittrade och ger alltså upphov till sura, näringsfattiga marker. I vissa stråk i länet finns 

dock inslag av andra bergarter som ger basiska och mer näringsrika jordar. Dessutom har 

inlandsisens rörelser gjort att berggrund med basiska bergarter på vissa håll krossats och 

bildat basiska jordarter i andra områden, som på detta sätt får mer gynnsamma 

förutsättningar. Figur 4 visar ett exempel på område där isens kan antas ha fört med sig 

material i sydostlig riktning. 
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I och med detta är det svårt att med 

säkerhet säga vilka områden som har 

särskilt goda förutsättningar för att 

hysa arter som trivs i basiska 

förhållanden. En analys av 

bergartskartorna tillsammans med 

utbredningen av arter som gynnas av 

basiska förhållanden från 

Artportalen och TUVA-databasen 

samt registrerade nyckelbiotoper 

med förekomst av grönsten kan dock 

ge indikationer på områden som är 

påverkade av basiska bergarter. 

Sådana områden framgår av kartan i 

5 där också förekomsten av 

gabbroida bergarter är utritade. 

Bergarten gabbro ingår i den grupp 

av näringsrika bergarter som brukar 

gå under benämningen grönsten. Till 

denna grupp hör även diabas vilken i 

länet återfinns i ett smalt stråk från 

Möckeln och norrut. 

  

Figur 4: Exempel på förekomst av basisk berggrund samt 

inlandsisens rörelseriktning. (Källa SGU) 
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Figur 5: Områden med påverkan från basiska bergarter. Områdena är identifierade mha berggrundskartor, 

artförekomster och nyckelbiotoper respektive TUVA-objekt med basiska markförhållanden. Gabbroida bergarter från 

SGU:s bergartskarta skala 1:50 000 

  

JORDFÖRHÅLLANDEN 

JORDARTER 

Länet ligger över högsta kustlinjen vilket innebär att jordarna till övervägande del består av 

osorterad morän. I väster präglas landskapet av hög andel myrmark. Mellan Bolmen och 

Möckeln (samt till viss del området öster om Möckeln) utgörs denna av längre 

sammanhängande stråk i sydvästlig-nordostlig riktning medan den längst i väster är mer 

jämnt fördelad i landskapet. 

Som stråk i landskapet finns också isälvsavlagringar som givit upphov till magra, torra 

marker med stort inslag av grus och sand. Finare sediment har avsatts i anslutning till 

områdena kring Åsnen-Salen samt i Lagadalen respektive Prästebodaåns dalgång. Många 

växter och svampar är anpassade till sådana sandiga och grusiga marker för att kunna 

konkurrera med andra arter. Andra arter, exempelvis flera arter av solitära bin, gräver ut 

sina bon i sanden, varför kornstorleken är en avgörande faktor. Eftersom även moränen 

ofta har inslag av finare fraktioner är inte dessa arter nödvändigtvis geografiskt bundna till 

isälvsavlagringarna, vilket framgår av  
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Figur 7. Mängden lämpliga livsmiljöer kan dock antas vara flest på dessa platser. Såväl 

isälvsavlagringar som mark med tunt jordtäcke är ofta bevuxna med tallskog eftersom 

tallen klarar de magra förhållandena bättre än t.ex. gran. 

 
Figur 6: Jordarter i Kronobergs län (källa SGU) 

 

 

Figur 7: Grusförekomster samt fynd av (ett urval av) arter knutna till sandig, grusig mark. Artfynden är i stor 

utsträckning koncentrerade till områden med isälvsavlagringar, men inte enbart. (Källa SGU) 
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JORDDJUP 

Jorddjupet har haft stor påverkan på markanvändningen. Mäktigare jordar är generellt sett 

bördigare och mer lättarbetade och lämpar sig därmed bättre för odling, medan grunda 

jordar oftare använts till bete och slåtter. I Kronobergs län är jorddjupet ur ett nationellt 

perspektiv grunt jämfört med slättlandskapen i Skåne, Västergötland och Östergötland. 

Något mäktigare jordar finns i de centrala delarna, kring Växjö respektive Ljungby, samt i 

torvmarkerna i västra delen av länet. I östra länsdelarna blir jorddjupet generellt grundare. 

De nordöstra delarna av länet har stor andel mark med tunt jordtäcke eller kalt berg. Sådan 

mark har lägre produktivitet och större inslag av t.ex. senvuxna träd. Blottade hällar lagrar 

solens värme och skapar ett varmare mikroklimat som är gynnsamt för många insekter. 

Figur 8: Jorddjupet (SGU:s jorddjupsmodell 2014) där större områden med hög andel mark med grunt jorddjup 

markerats. 
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MARKFUKTIGHET 

 
Figur 9: Genomsnittlig markfuktighet baserat på Skogsstyrelsens markfuktighetskarta. 

Markens struktur påverkar dess vattenhållande förmåga. De låglänta, flacka torvmarkerna 

med stort jorddjup ger hög andel blöt-fuktig mark medan isälvsavlagringar och kuperade 

marker med grunt jorddjup ger områden med torrare mark. Eftersom västra delen av länet 

generellt är fuktigare domineras marken av torvmark. Detta skapar förutsättningar för 

olika typer av sumpskogar med såväl gran som tall och löv. Det har historiskt också gjort 

att hävdade våtmarker varit vanligt förekommande. På motsvarande sätt är marken 

generellt torrare i norra, nordöstra och sydöstra delen av länet. På torrare mark växer 

tallen bättre än granen och många insekter trivs särskilt bra i torrare marker. I 

länets centrala delar ligger områden som huvudsakligen utgörs av osorterad morän med 

varierande jorddjup som uppvisar omväxlande torr-frisk-fuktig mark. 

Analyser från SMHI visar att antalet dagar med marktorka kommer att öka i länet, trots att 

klimatförändringscenarior huvudsakligen pekar på ökad nederbörd. Detta beror på att 

temperaturhöjningen ger en ökad avdunstning som överstiger den ökade nederbörden. 

Analyserna pekar på att den största ökningen av antalet dagar med marktorka per år sker i 

centrala delarna av länet (Andréasson, Persson & Sjögren, 2014). 
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NATURGEOGRAFISKA REGIONER OCH VEGETATIONSZONER 

Nordiska ministerrådet har delat in Norden i naturgeografiska respektive 

vegetationsgeografiska regioner (Nordiska ministerrådet, 1984). De naturgeografiska 

regionerna är baserade på topografiska, klimatologiska och biologiska förhållanden och 

Kronobergs län ingår i tre sådana regioner: Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens 

myrrika västsida, Sydsvenska höglandets centrala och östra delar samt Sydöstra Smålands 

skog- och sjörika slättområden. När det gäller vegetationsgeografiska områden tillhör 

Kronoberg den boreonemorala området, med gränsen för det nemorala området strax söder 

om länsgränsen. Det boreonemorala området präglas framförallt av att både barrskog och 

ädellövskog förekommer naturligt i landskapet vilket innebär att det uppstår en naturlig 

konkurrens om utbredningen. Odlingszonskartan i Figur 12 visar dock en kil av mildare 

klimat från Blekinge som sträcker sig norr om Växjö. Denna korrelerar väl med var 

lövskogen historiskt (och till viss del även idag) haft en särskilt hög andel. 

 
Figur 10: Nordiska ministerrådets naturgeografiska regioner. 
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Figur 11: Nordiska ministerrådets vegetationsgeografiska områden. 

 

Figur 12: Odlingszoner i södra Sverige © Riksförbundet Svensk Trädgård 
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AVRINNINGSOMRÅDEN 

Vattnets rinnvägar avgränsas av topografin genom att allt vatten som regnar inom området 

bildar sjöar, vattendrag och grundvatten som sedan rinner till samma större å inom så 

kallade avrinningsområden. Kronobergs län ingår i 15 huvudavrinningsområden som i sin 

tur kan delas upp i delavrinningsområden. Av huvudavrinningsområdena finns sju stycken 

beskrivna med avseende på geografi och vattenförekomster på Länsstyrelsens hemsida.1 

Avrinningsområdesindelningen ger inte bara en bild av den biologiska mångfaldens 

förutsättningar utan även bättre förståelse för hur påverkan på vattnet uppströms kan ha 

stora konsekvenser nedströms, och tvärtom. En dikesrensning kan t.ex. leda till att viktiga 

reproduktionslokaler förstörs genom att sandiga bottnar flera kilometer ner i 

vattensystemet slammar igen. Vandringshinder nedströms hindrar arter att nå uppströms 

liggande sjöar och vattendrag. 

 
Figur 13: Huvud- och delavrinningsområden i Kronobergs län 

  

                                                
1 https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun/miljo/vatten.html 
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BEFOLKNINGSTÄTHET 

Befolkningens fördelning i länet kan möjligen ha ett samband med landskapets historiska 

kapacitet att försörja människor. De centrala delarna i länet med den bästa 

jordbruksmarken har störst befolkningstäthet. Lagandalen med Ljungby och Markaryd kan 

tydligt urskiljas, och likaså de glesbefolkade områdena väster därom, där stora myrområden 

breder ut sig. Även de nordöstra delarnas magra jordar har givit upphov till en mer gles 

befolkning. Den glesa befolkningen kan ses som ett begränsande faktor när det kommer till 

att upprätthålla service och kommunikationer. Lugna, ibland relativt orörda, naturmiljöer 

med höga naturvärden kan dock också ses som en viktig tillgång, inte minst för friluftsliv 

och turism. En fungerande landsbygd där det går att leva och försörja sig är viktigt för att 

landskapet ska hållas öppet och för att de nödvändiga processerna för att upprätthålla den 

biologiska mångfalden ska fortsätta. 

 
Figur 13: Befolkningstäthet per km2 

INFRASTRUKTUR 

Infrastrukturen kan ha olika slags påverkan på olika ekosystem och arter. Generellt sett 

innebär större, hårt trafikerade vägar och järnvägar att landskapets sammanhang bryts av 

på grund av svårigheterna att passera. En stor kraftledningsgata i en sammanhängande 

skogsmiljö kan vara tillräckligt för att vissa arter ska bli avskurna från livs- eller 

födosöksmiljöer. Samtidigt innebär infrastrukturen ibland en möjlighet genom att de 
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förbinder olika delar av landskapet med varandra. Detta gäller framförallt för arter knutna 

till öppna marker som genom en kraftledningsgata eller en vägkant ges möjlighet att 

förflytta sig från en värdekärna till en annan. 

 
Figur 14: Större linjära infrastrukturelement i Kronobergs län 

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR OCH HOT MOT 

GRÖN INFRASTRUKTUR I LÄNET 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

SMHI:s klimatförändringsscenarior visar på en generell ökning av antalet dagar med låg 

markfuktighet och som en naturlig följd av detta även en ökning av antalet dagar med 

marktorka. Detta kommer att få stora konsekvenser för leveransen av ekosystemtjänster 

kopplade till jord- och skogsbruk. I synnerhet virkesproduktionen med sin långa 

omställningstid kommer att bli lidande genom valet att plantera den uttorkningskänsliga 

granen på det som är eller kommer att bli tallmark. Med torkan ökar risken för storskaliga 

angrepp av sjukdomar och insekter på granbestånden, vilket även kan drabba närliggande 

tallbestånd. 
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Samtidigt kommer risken för kraftiga skyfall att öka, med översvämningar som följd. De 

stora riskerna för inkomstbortfall riskerar att göra så att allt färre lantbrukare väljer att 

fortsätta med sin verksamhet, vilket får stora konsekvenser för landskapet. 

KUNSKAPSUTBYTE I EN SMÅSKALIG ÄGARSTRUKTUR 

De naturgivna förutsättningarna har tillsammans med den historiska karaktären av 

periferiskt gränsland bidragit till att Kronobergs län har en småskalig struktur när det gäller 

ägandet och brukandet av marken. Detta har varit en av faktorerna som format det 

variationsrika landskapet med många biologiskt viktiga övergångsmiljöer. I en 

samhällsstruktur som bygger på lågintensivt brukande är småskaligheten och den därtill 

hörande variationen en gynnsam faktor för naturvärdena. Det småskaliga ägandet kan 

också tänkas fungera som en broms mot strukturella förändringar vilket motverkar 

storskaliga omdaningar av landskapet. Men när det gäller att möta negativa processer som 

förtätning av skogar och igenväxning av det öppna landskapet, övergår ägarstrukturen till 

att bli en utmaning eftersom det är svårt och resurskrävande att nå ut till med kunskap och 

information till ett stort antal markägare. Att allt fler väljer att arrendera ut mark eller 

köpa in skogliga tjänster riskerar att förstärka denna utmaning. Dels skapas fler led i 

kommunikationen, dels finns det en risk att något av ägarens intresse för marken och 

naturen tappas bort i relationen till externa aktörer som utgår från ett och samma 

skogsskötselparadigm. Att stärka beställarkompetensen hos markägare så att dessa ges 

större möjlighet att prioritera mellan olika värden är därför ett viktigt arbete för t.ex. 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.   

SMÅ, ISOLERADE VÄRDEKÄRNOR 

En annan utmaning, som dock hänger ihop med den förstnämnda, är att värdekärnor i 

länet generellt sett är små och fragmenterade. Detta innebär att det finns begränsade 

möjligheter att genom formellt skydd skapa större sammanhängande landskapsavsnitt. 

Eftersom det samtidigt sker en ”granifieringen” av länet, som isolerar värdekärnor från 

varandra, innebär detta att förutsättningarna för långsiktigt livskraftiga populationer inom 

områden med höga naturvärden generellt sett blir mycket dåliga. Detta gäller alltså även 

värdekärnor i odlingslandskapet. 

ETT MER ENSARTAT OCH UPPDELAT LANDSKAP 

Det kanske främsta hotet mot den gröna infrastrukturen i länet är en allt tydligare 

uppdelning av markanvändningen. Där skogen och odlingslandskapet förr var mer 

integrerade genom att skogen användes som betesmark, är uppdelningen idag mer skarp. 

Skogsmarkens syfte att producera virke har blivit allt mer i fokus under 1900-talet vilket 

lett till att öppna skogar med högt lövinslag ersatts med mer slutna granbestånd.  
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Under senare delen av 1900-talet har jordbruksverksamhet koncentrerats till de centrala 

delarna av länet medan mycket öppen mark i övriga delar av länet omvandlas till skog. Det 

finns tydliga indikationer på att denna trend fortsätter, samtidigt som den biologiska 

kvaliteten på de respektive markslagen minskar. 

DE ATTRAKTIVA STRANDMILJÖERNA 

Kronobergs län är sjörikt och stränderna utgör ofta viktiga livsmiljöer i form av t.ex. tidvis 

översvämmade skogar och gräsmarker. Kring sjöarna har det också historiskt funnits mer 

lövskog än i övriga landskapet och rester av denna utgör idag ofta mycket värdefulla 

skogsområden. Strandnära miljöer är dock också attraktiva för exploatering vilket innebär 

att en intressekonflikt uppstår mellan önskan om attraktiva boenden och behovet av att 

bibehålla sammanhängande nätverk av natur. Inför planer på exploatering av strandnära 

områden är det mycket viktigt att göra en gedigen analys av landskapets ekologiska 

sammanhang. 
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