
Bilaga 2 – Beskrivning av GIS-analyser 
 

Gräsmark 
För framtagande av förslag till värdetrakter för gräsmark utgås från 
analysresultatet från analysen focal statsistics, 500 meter, värdekärnor 
(täthetsanalys).1 Områden med tätheter över 5% pekas ut som förslag till trakter. 
Underlaget baseras på Jordbruksverkets markklasser samt ängs- och 
betesmarksinventeringen. De klasser i dessa skikt som anses ha höga värden 
plockas ut och klassas som värdekärnor, se tabell 1.) Trakterna har därefter 
anpassats för att även omfatta närliggande/överlappande värdekärnor. 

Tabell 1. Markklasser med höga värden 

Jordbruksverkets markklasser Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

Alvarbete Bete 
Betesmark med särskilda värden Äng  
Eventuellt särskilda värden  
Fäbodbete med gårdsstöd  
Fäbodbete utan gårdsstöd  
Gräsfattiga marker  
Mosaikbetesmark  
Skogsbete  
Slåtteräng med särskilda värden  

 

Komponentnätverk kallas de sammanhängande områden som vi får fram genom 
att sammanbinda värdetrakter (fig. 1). I den här analysen har trakter bundits 
samman inom avståndet 1500 meter. För nätverkslänkar används euklidiska 
avstånd.  

Trakter under 150 ha benämns som ”områden med höga koncentrationer av 
värdekärnor”, men pekas inte ut som trakter (fig 2). Dessa områden kan fungera 
som ”stepping stones” i komponentnätverken. Skillnaden mellan vad som pekas 
ut som en trakt och vad som pekas ut som ett område med koncentration av 
värdekärna är alltså bara en arealbegränsning. 

                                                           
1 Naturvårdsverket,2017, Grön infrastruktur: Täthetsanalys av värdekärnor för gräsmarker, 
http://gpt.vic-metria.nu/data/gron_infrastruktur/grasmark/gi_analys_grasmark.pdf 
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Figur 1. Komponentnätverk. Ett komponentnätverk skapas av de värdetrakter som kan bindas med 
spridningslänkar på ett maxavstånd av 1500 meter. 

Figur 2. Förslag till värdetrakter. Värdetrakter med en areal under 150 ha är i detta exempel 
utpekade som ”områden med höga koncentrationer av värdekärnor”. 

 

Som tilläggsunderlag används även maxscenario för gräsmarker (fig. 3). Tanken 
med detta tillägg är att hitta potentiella områden med värden eller områden med 
möjlighet att binda samman trakter. Till skillnad från analysen ovan som är 
värdebaserad är detta underlag tänkt att ge en helhetsbild över alla potentiella 
områden. Underlaget för denna analys är därmed lite mer generellt. Som 



ingångsdata används här bland annat KNAS, TV artrika vägkanter, SvK artrika 
områden, fastighetskartans markytor, SJV:S markklasser och ängs- och 
betesmarksinventeringen. 

Figur 3. Maxscenario för gräsmarker. Denna analys pekar ut potentiellt värdefulla områden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Limniska värdekärnor och värdetrakter 
Värdetrakter 

För avgränsning av limniska värdetrakter användes alla vattenförekomster och allt 
övrigt vatten från Vattenmyndighetens underlag för ytvattenförekomster (VM 
Vattenförekomster och övriga vatten 2017-2021). Trakterna separerades baserat 
på huvudavrinningsområden och kustavrinningsområden (SMHI Svar 2016:3, 
Huvudavrinningsområden). 

Värdekärnor 

De vatten som bedömdes ha höga värden klassades som värdekärnor. De 
underlag som användes för att bedöma höga värden var följande:  

• Alla fiskeriverkets och naturvårdsverkets nationell värdefulla och särskilt 
värdefulla vatten 

• Alla regionalt värdefulla och särskilt värdefulla vatten 
• Alla kustmynnande vattendrag (som ingår i vattenförekomst eller övrigt 

vatten, VM Vattenförekomster och övriga vatten 2017-2021.)  
• Limniska nyckelbiotoper från biotopkarterade vattendrag 
• Förekomst av arter enligt tabellen nedan.  

 
För varje värdekärna noterades samtliga värden som berörde kärnan. 

 

Artlista 

• Artlista plockade från artfakta.se Artfilter: sötvatten, Blekinge, rödlistade 
• Tillägg till artfiltret gjordes efter expertbedömning, se tabell nedan 
• Undantag från artfilter gjordes för arter som ansågs tillhöra annan naturtyp 

(hällkarsräka, skalbaggar, grod- och kräldjur, enbart krypfloka och vildris för 
kärlväxter). 

• Artfilter kopplades till uttag från Artportalen (10 år bakåt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 2. Utvalda arter för limniska värdekärnor. 

 
Tillvägagångssätt 

Hur har avgränsningar bestämts/gjorts? 
• Grupperingen av allt vatten inom respektive HARO till en gemensam 

värdetrakt är naturlig eftersom påverkan på vattnet på en plats inom 
avrinningsområdet har påverkan på allt vatten nedströms. Åtgärder inom 
området har även potential att få effekt uppströms om det handlar om tex ett 
vandringshinder för fisk eller andra vattenlevande organismer. 

• Gruppering av allt vatten inom respektive KARO till en gemensam värdetrakt 
görs med argumentet att det blir får små områden om varje 
delavrinningsområde inom kustavrinningsområdet ska utgöra egna 
värdetrakter. Det finns dessutom en ekologisk relevans i att knyta ihop 
närliggande kustmynnande vattendrag till en trakt eftersom många arter, ffa 
fisk tex gädda och öring, använder östersjön som en spridningsväg mellan 
vattendragen och kan vandra upp i andra vatten än födelsevattnet för lek.  

• Kustmynnande vattendrag utgår från de vattendrag som finns med i VM 
Vattenförekomster och övriga vatten 2017-2021. Efter utpekande av 
vattendrag används dock geometrier från fastighetskartans hydrografiskikt. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Kommentar 

spädslinke Nitella gracilis NT  
grovslinke Nitella translucens VU  
näcköra Nostoc parmelioides NT 

 
sjöhjortron Nostoc zetterstedtii NT  
flodpärlmussla Margaritifera margaritifera EN  
flat dammussla Pseudanodonta complanata NT 

 
tjockskalig målarmussla Unio crassus EN 

 
utter Lutra lutra NT 

 
ål Anguilla anguilla CR  
lake Lota lota NT  
öring Salmo trutta LC Expertbedömning 

vimma Vimba vimba NT 
 

drillsnäppa Actitis hypoleucos LC Expertbedömning 

kungsfiskare Alcedo atthis VU  
strömstare Cinclus cinclus LC Expertbedömning 

storlom Gavia arctica LC Expertbedömning 

forsärla Motacilla cinerea LC Expertbedömning 

fiskgjuse Pandion haliaetus LC Expertbedömning 

sjötåtel Deschampsia setacea VU  
krypfloka Helosciadium inundatum EN 

 
vildris Leersia oryzoides VU  

 Baetis liebenauae NT  



• Vattendrag och sjöar har attribut efter vilka värden som ligger till grund för 
värdekärnan, detta innebär att ett vattendrag kan vara uppdelat i flera delar 
beroende på skiftande värden längs vattendraget. 

 
Hur skulle ni argumentera för att vi använder oss av det hydrografiska nätverket för 
att avgränsa värdetrakter? 
• Den gröna infrastrukturen i sötvatten byggs upp av nätverket av vatten i 

landskapet. Påverkan på vattnet på en plats inom avrinningsområdet har 
påverkan på allt vatten nedströms. Åtgärder inom området har även potential 
att få effekt uppströms om det handlar om tex ett vandringshinder för fisk 
eller andra vattenlevande organismer.  

• Def enligt SLU ” En värdetrakt är ett område innehållande ett flertal 
värdekärnor där det finns ett ekologiskt samband mellan dessa och där även 
spridning av arter kan ske. Områdena mellan värdekärnorna behöver inte 
hysa höga naturvärden men värdetrakten som helhet har ett högre 
naturvärde än omgivande vardagslandskap. Det kan också vara processer, 
vilka knyter samman värdekärnor, som utgör grunden för en värdetrakt.” 
Vår slutsats av ovanstående är att definitionen kan tolkas så att den gäller allt 
vatten i respektive avrinningsområde. Även om det finns vandringshinder för 
vissa arter så gäller det inte alla. Tex utter, strömstare och fladdermöss kan 
ofta lätt passera en damm även om den hindrar öring. Med en snävare 
tolkning av begreppet värdetrakt riskerar vi att missa själva idén med att 
påvisa den gröna infrastrukturen (om man inte istället använder något annat 
begrepp tex länkar eller nätverk).   
 

Vad har bedömts genom expertkunskap och på vilket sätt visar det sig i resultatet? 
Tänker då främst på utökning av värdetrakter p.g.a artförekomster + vilka arter man 
valt att jobba med. 
• Artlista har justerats efter expertbedömning, se kommentarer i arttabell ovan.   

 
Urval av arter – hur har det gjorts?  
• Hotklassade arter enligt rödlistan 
• Fåglar som ansågs vara typiska, men som inte var med på rödlistan 
• Arter som vi ansåg vara mer våtmarksarter (grodor) än sjö och 

vattendragsarter ströks, liksom fladdermöss som förekommer lite för spritt i 
landskapet. 

 
Om analyser har genomförts för att genomföra avgränsningar, vilka analyser har 
gjorts och hur? (för reproducerbarhet) 
• Buffert, 100 meter 
• I de fall det finns artförekomster i delar av vattendrag som inte är utpekat 

enligt definition för värdekärna har värdekärnan utökats för att rymma 
närliggande arter. 

• Sjöar med artförekomst blir egna värdekärnor. 
 

Buffert – hur tänker vi där? 
• 100 m, dvs samma som strandskyddet. Dock utan att ta hänsyn till områden 

där strandskyddet är upphävt. 
• 100 m för värdekärnor och övrigt vatten inom trakten. 

 



Kust- och marina landskap 

Grundläggande naturvärdeskarta 

Blekinge är ett kustlän med en varierad skärgårdsmiljö och marina ekosystem som 
uppvisar höga naturvärden. En grundläggande naturvärdesbedömning har 
genomförts på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge enligt ramverket Mosaic2 för 
marin miljö. De områden och därmed karaktärer som har fått högst poäng i 
naturvärdesbedömningen kan betraktas som platser med högst naturvärden ur 
ett förvaltningsperspektiv. Dessa miljöer är ofta rika på många arter med olika 
funktioner i ekosystemet, så som sjöfåglar, fisk, hög undervattensvegetation och 
bottenlevande djur. Längre ut från kusten kan värdena bestå av exempelvis 
blåmusselbankar, rödalgsbälten och övervintrande fåglar. Notera att 
naturvärdesbedömningen är baserad på modellerade kartor och ej verkliga data 
(Marmoni3). Det framgår tydligt att de områden som ackumulerar flest höga 
naturvärden generellt ligger kustnära och sammanfaller med områden som är 
attraktiva för exploatering och därmed utgör detta ett viktigt underlag för 
samhällsutvecklingen i stort. Det är dock viktigt att naturvärdeskartan betraktas 
som ett dynamiskt underlag eftersom kunskapen i marin miljö ökar snabbt och ny 
kunskap kan förbättra kvaliteten ytterligare. Naturvärdesbedömningen för 
Blekinge genomfördes 2016 och underlag och resultat finns samlade i en rapport: 
Naturvärdesbedömning för interkommunal översiktsplanering och grön 
infrastruktur för havet i Blekinge4. 

                                                           
2 https://www.aquabiota.se/projekt/mosaic/ 
3 https://aquabiota.se/wp-
content/uploads/Wijkmark_mfl_2015_Marin_inventering_modellering_Blekinge_Hanobu
kten_MARMONI.pdf 
4 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5793cfb8162705d7650e1a68/152606786689
9/Rapport-2016-20.pdf 
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Figur x. Grundläggande naturvärdeskarta. 

 

Förslag på värdetrakter i marin miljö 

Syftet med att peka ut värdetrakter i marin miljö är att identifiera de marina 
områden som är viktigast för grön infrastruktur ur ett länsperspektiv. 
Värdetrakterna i Blekinge har pekats ut enligt kriterier för hög koncentration av 
naturvärden (värdekärnor, dvs högst poäng i den grundläggande 
naturvärdesbedömningen), kända värdefulla platser samt representation enligt 
ramverket Mosaic5 för marin miljö. Värdetrakterna har sedan utvärderats och 
justerats efter en expertbedömning baserad på erfarenhet och lokalkännedom 
om länet. Förslagen på värdetrakter uppvisar naturvärden så som 
rekryteringsområden för fisk (gädda, abborre, sik), bottenlevande djur, rik 
vegetation, tångbälten, områden som är viktiga för fågel och/eller säl samt 
uppfyller viktiga ekologiska funktioner. Viktigt att notera är att det saknas 
rumsliga underlag för vissa arter och naturtyper och därmed återspeglas inte 
dessa i varken naturvärdesbedömningen eller förslaget på värdetrakter. En annan 
viktig aspekt är att kriterierna konnektivitet, kvalitet/funktionalitet samt 
naturlighet, sårbarhet och utsatthet inte (ännu) har analyserats inom Mosaic för 
Blekinges del. Detta beror på att det i dagsläget finns stor kunskapsbrist kring 
dessa frågor och att riktlinjer för arbetet med dessa kriterier ännu inte är 
utvecklade. När metodiken för dessa kriterier finns på plats bedöms säkerheten 
och kvaliteten i underlaget att öka väsentligt. Förslagen till utpekade marina 
värdetrakter ska därmed betraktas som adaptiva, men ger ändå en bra indikation 
på var de högsta marina naturvärdena finns i Blekinge.  Naturvärdesbedömningen 
för Blekinge genomfördes 2016 och underlag och resultat finns samlade i en 

                                                           
5 https://www.aquabiota.se/projekt/mosaic/ 
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rapport: Naturvärdesbedömning för interkommunal översiktsplanering och grön 
infrastruktur för havet i Blekinge6. 

Figur x. Förslag till marina värdetrakter. 

 

Ekosystemtjänster i kustområdet 

Ekosystemtjänster är ett sätt att beskriva hur ekosystemen är till nytta för oss 
människor. Kustområdet i Blekinge är betydelsefullt för länets identitet och det är 
viktigt att få en förståelse för det utmaningar och möjligheter som 
samhällsutvecklingen längs blekingekusten måste bemöta. Syftet med en 
värdering av ekosystemtjänster är att synliggöra och ge en förståelse för 
människans påverkan på och beroende av fungerande och friska ekosystem. 
Ekonomisk värdering innebär alltså att ekosystemtjänster värderas utifrån den 
nytta de ger människor (samhällsnytta) men den kan vara såväl monetär som 
kvalitativ.  

Förutsättningarna för kartläggning av ekosystemtjänster skiljer sig mellan land och 
hav. I Blekinge utgör ramverket Mosaic7 för marin miljö det bästa underlaget för 
att bedöma de marina ekosystemtjänsternas värde och utbredning. Grunda 
områden som är lämpliga livsmiljöer för fisk och kusthäckande fågel uppvisar höga 
värden samtidigt som dessa miljöer hör till de mest tätbefolkade områdena i 
Blekinge. Genom att ta stor hänsyn till ekosystemtjänsterna i beslut som rör 
samhällsplanering kan utvecklingen bli samhällsekonomiskt gynnsam på lång sikt. 
Kartläggningen av ekosystemtjänster i havet är baserad på det underlag som finns 
och endast de så kallade direkta eller slutliga ekosystemtjänsterna är inkluderade. 
                                                           
6https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5793cfb8162705d7650e1a68/152606786689
9/Rapport-2016-20.pdf 
7 https://www.aquabiota.se/projekt/mosaic/ 
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Länsstyrelsen har uppdragit åt Anthesis Enveco och AquaBiota Water Research AB 
att tydliggöra vilka utgångspunkter och vilka möjligheter som det finns i Blekinge 
för att utveckla ekosystemtjänsterna kopplade till kusten. Resultaten har 
sammanställts i en rapport: Kartläggning av Blekingekustens ekosystemtjänster8. 
Rapporten innehåller även förslag på åtgärder för att säkerställa, stärka och 
nyetablera ekosystemtjänster för Blekingekusten.  

Figur x. Ekosystemtjänster i kustområdet. Värdering av ekosystemtjänster i havsmiljö. 

 

För kustmiljöerna på land har kartläggningen av ekosystemtjänster huvudsakligen 
baserats på Svenska Marktäckatdata9 och de ekosystemkomponenter som 
inkluderats i analysen utgår från Naturvårdsverkets sammanställning10.  Högst 
poäng i värderingen av Blekingekustens ekosystemtjänster på land får lövskog och 
annan skog, urbana grönområden och strandnära betesmark. Tillsammans utgör 
dessa knappt 50 % av ytan i kustområdet. Generellt kan sägas att alla naturtyper 
producerar ekosystemtjänster och att de är jämt fördelade längs kusten. Skog och 
betesmark är förknippade med höga ekosystemtjänstvärden medan 
rekreationsområden (klassade enligt marktäckedata) innehåller ex. fotbollsplaner 
och löparbanor etc vilka i sig inte producerar så höga ekosystemtjänstvärden och 
därmed värderas lågt. Vattendrag har höga ekosystemvärden och är viktiga för 
den biologiska mångfalden i kustområdet.  Ofta ligger vattendragen i anslutning 
till andra marktyper med höga ekosystemvärden och kan därmed inte utskiljas på 
kartan. Det bör noteras att kustmynnande vattendrag utgör en viktig 
övergångsmiljö, där såväl dess koppling till havet som stränder längs vattendraget 

                                                           
8 https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer/201723-kartlaggning-av-
blekingekustens-ekosystemtjanster.html 
9 http://gpt.vic-metria.nu/data/land/SMD_produktbeskrivning_20140325.pdf 
10 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/ekosystemtjanster/ekosystem-ekosystemtjanster-ru-2012/ekosystem-tjanster.pdf 
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är en förutsättning för många ekosystemtjänster. Resultaten från uppdraget har 
sammanställts i en rapport: Kartläggning av Blekingekustens ekosystemtjänster11. 
Rapporten innehåller även förslag på åtgärder för att säkerställa, stärka och 
nyetablera ekosystemtjänster för Blekingekusten.  

Figur x. Ekosystemtjänster i kustområdet. Värdering av ekosystemtjänster i kustnära miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer/201723-kartlaggning-av-
blekingekustens-ekosystemtjanster.html 
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Mosaikmarker i Södra Sverige 
Analys och beskrivning av Tobias Edman, Geografiska informationsbyrån12 

I Jordbruksverkets rapport 2008:913 redovisas möjligheter att indikera 
jordbruksmark med höga naturvärden i Sverige genom tre typer av index. Ett av 
indexen kombinerar information om storlek och form på åker- och betesmarker, 
areal potentiella lövbryn samt täthet och antal av träd i jordbrukslandskapet för 
att ta fram ett mått på hur mosaikartat jordbrukslandskapet är.  
Syftet med det aktuella projektet är att göra analyser med uppdaterade 
underlagsdata för att visa på mosaikartade jordbrukslandskap inom länen i södra 
Sverige. Resultaten bör även kunna användas för att indikera förekomsten av 
småbiotoper då något heltäckande nationellt underlag för småbiotoper inte finns. 

Lövbryn  
Lövbryn utgörs av kanten mellan jordbruksmark enligt definitionen ovan och skog. 
För att till delar kompensera för de avverkningar som har genomförts sedan 
KNAS-arbetsmaterial togs fram och de brister i skogsavgränsningen som finns så 
har objekthöjder använts. Eftersom betesmarker ingår så kommer en del av 
brynen utgöras av övergången från trädbevuxen gräsmark till skog. Vid klassning 
av skog uppstår det ofta kanteffekter, klassningen försämras i kanten. Det kan 
tillexempel vara svart att avgöra om en pixel är lövblandad barrskog eller om det 
är fruktans från gräs eller i gröda som får barrskogen att ha likartad signatur som 
en lövblandad barrskog. KNAS-arbetsmaterial bygger på segmentering av 
satellitbilder vilket avgränsar likartade bestånd. En konsekvens av det kan vara att 
ett smalt lövblandat skogsbryn kan reduceras bort klassningsmässigt. Felen kan 
därför uppstå åt båda håll. Det har i den här presenterade analysen inte gjorts 
något försök till kvalitetsgranskning av KNAS-arbetsmaterial med avseende på 
kanteffekter.  

KNAS-arbetsmaterial har använts för att definiera lövskog och klasserna 5-9 och 
35-39 (lövblandad barrskog, triviallövskog, ädellövskog, triviallövskog med 
ädellövinslag och lövsumpskog) klassades som lövskog.  

Jordbruksmark expanderades med 2 pixlar och krymptes med 1 pixel. Skillnaden 
mellan den expanderade och krympta- och den ursprungliga jordbruksmarken 
identifieras som potentiell brynmiljö.  

Trädhöjder mellan 7 och 30 meter inom potentiell brynmiljö och klassade som 
lövskog enligt KNAS-arbetsmaterial identifierades som lövbryn.  

Arealen lövbryn summerades per rutnätspolygon. 

Slutligen utfördes en täthetsanalys av lövbryn för att få en översiktligare bild av 
utbredningen av framtagna lövbryn i länet (fig x). 

                                                           
12https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/groninfrastruktur/GISiGI/Delade%20dokument/Leveransb
eskrivning_Mosaikmarker_GiB.pdf 
13 Jordbruksverket. 2008. Kartering av jordbruksmark med höga naturvärden (HNV) i 
Sverige. Rapport 2008:9. 

https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/groninfrastruktur/GISiGI/Delade%20dokument/Leveransbeskrivning_Mosaikmarker_GiB.pdf
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/groninfrastruktur/GISiGI/Delade%20dokument/Leveransbeskrivning_Mosaikmarker_GiB.pdf


Figur x. Täthetsanalys på lövbryn i Blekinge län 

. 

Mosaikmarksindex  
När de olika indexen läggs ihop lyfts områden med höga tätheter, stort antal träd 
och en stor mängd lövbryn fram tillsammans med områden med en stor mängd 
kantzoner inom jordbuksmarken. Skogs och mellanbygder får högst 
mosaikmarksindex och framträder som viktiga regioner när det gäller värden 
kopplade till ett småskaligt jordbrukslandskap.  
Det relativa värdet av de olika parametrarna beräknades genom att värdet 
delades med det dubbla globala medelvärdet per parameter. Alla värden över ett 
sattes till ett. Mosaikmarksindex beräknades per ruta enligt den tidigare 
framtagna formeln:  
1−(1−trädtäthet ×trädantal ×lövbryn)×(1−blockform)  
Mosaikmarksindexet blir högt om det finns ett tätheten och antalet av ströskog är 
stor och det finns många lövbryn, eller om perimeterareaindexet är högt (fig. x). 

 

 

 

 

 

 



Figur X. Mosaikmarksindex i Blekinge. Ett högt index indikerar ett mer mosaikarter 
jordbrukslandskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levande skogar 
Detta underlag är baserat på den skogliga landskapsanalys som utfördes av 
Metria, 201714. 
 
Värdekärnor 
Värdekärnor plockas ut från heltäckande KNAS (kontinuerlig naturtypskartering av 
skyddade områden) där dessa skogsytor överensstämmer med den mask som 
tagits fram, baserad på nedanstående skyddsformer. 

• Nationalparker  
• Naturreservat  
• Naturvårdsområden  
• Skogliga biotopskyddsområden  
• Naturvårdsavtal från Naturvårdsverket  
• Naturvårdsavtal från Skogsstyrelsen  
• Regeringsbeslutade Natura 2000-områden (SCI)  
• De delar av alla DOS-objekt med objektstatus "Preliminär" och 

genomförandestatus "Fördelningsplan”, "Förslag” eller ”Genomförd" som 
utpekats som värdekärna i funktionsindelningen från VIC Natur eller 
utpekats som värdekärna enligt kompletterande information från 
länsstyrelserna  

• De delar av SNUS-objekten som utpekats som värdekärna enligt 
funktionsindelningen från VIC Natur  

• Nyckelbiotoper från Skogsstyrelsen  
• Nyckelbiotoper från skogsbolagen  
• Naturvärdesobjekt från Skogsstyrelsen 

Inom Naturreservat och Naturvårdsområden inkluderas endast de delar som har 
föreskrifter mot skogsbruk.  

I de fall län har skickat in kompletterande underlag så har dessa underlag 
kompletterat de gemensamma bearbetningarna. 

Värdekärnor identifierades för skogstyperna granskog, tallskog, barrskog, 
ädellövskog och lövskog. 

                                                           
14 Metria (2017) Landskapsanalys av skogliga värdekärnor i boreonemoral och nemoral region. 



Figur x. Värdekärnor för ädellövskog i Blekinge län. 

 

Täthetsanalyser 
Täthetsanalyserna baserades på värdekärnorna nämnda ovan. Analyserna, focal 
statistics, utfördes på tre olika sökavstånd (500, 1000 och 3000 meter) där 
mängden skogstyp redovisas i procentuell täckning inom området. Vi har valt att 
utgå från analysen med sökradie på 1000 meter. Resultatet visar därmed 
mängden värdekärna inom 1000 meter i % av den totala ytan.  

Figur x. Täthet av ädellövskog (%) inom 1000 meter. 
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