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Konnektivitet

• Bindning och fungerande processer mellan områden spridda i landskapet. 

(Naturvårdsverket) 

• Bindning (med fungerande processer) mellan områden i landskapet så att

det finns ett fungerande utbyte mellan individer inom samma art (AquaBiota, 

Hogfors rapport grön infrastruktur) 

Konnektivitet handlar alltså om hur arter sprider sig, aktivt eller passivt





Green et al. (2014)

Arter har olika stora ”home ranges”



Många marina arter sprider sig långt under larvstadiet
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Polte et al. (2017)

Många arter företar ontogenetiska habitatskiften 

– dvs olika livsstadier nyttjar olika habitat



Miljövariabler påverkar spridning

HELCOM (2018)



Mänsklig störning likaså…..

Områden med hög konnektivitet (rött och orange) med 
avseende på  nedan listade migrationsavstånd:

• Abborre (10 km)

• Braxen (10 km)

• Elritsa (10 km)

• Gädda (3 km)

• Gärs (15 km)

• Gös (10 km) 

• Löja (10km)

• Mört (10 km)

• Ruda (10 km)

• Sarv (10 km)

• Sutare (10 km)

Områden med hög och låg täthet av båtplatser:



Restaurering och korridorer
Krost et al. 2017

Mål: att förstärka ekologisk konnektivitet genom bentiska

korridorer av lämpligt habitat

= områden med potentiell konnektivitet



Exempel på användning av konnektivitet för 

skydd och restaurering av ålgräs i Västerhavet 

• Hur sprider sig ålgräs i Västerhavet?

• Hur sammanlänkad eller isolerade är olika ängar och områden?

• Vad utgör effektiva förvaltningsenheter?

• Vilka ängar är värdefullast att skydda eller restaurera ur ett nätverksperspektiv?



Hur sprider sig ålgräs?

Vegetativt med skott

(0.5-1 m per år)

Spridning av frön

(1-100-tals m?)

High seed 

dispersal

Spridning av drivande fröskott

(10-tals km?)



Hur sammanlänkade eller isolerade är 

ålgräsängar i Västerhavet?

Genetiska analyser av ålgräs

• 23 ängar provtagna i Kattegatt och Skagerrak

• 22 ängar provtagna i Gullmarsfjords och Marstrandsområdet

• 40 skott insamlade per äng och analyserade genetiskt 

(mikrosatelliter)

Marlene Jahnke



Hur sammanlänkade eller isolerade är 

ålgräsängar i Västerhavet?

Genetisk diversitetKonnektivitet

Resultat

• De flesta ängar domineras av sexuell förökning

• Den genetiska diversiteten är generellt hög 

(något lägre i norra Bohuslän) 

• Trotts omfattande historiska förluster ses inga 

negativa effekter på diversiteten

• Hög konnektivitet. Stora delar av Kattegatt 

sammanlänkade via spridning

• Området runt Marstrand mer isolerat

(Jahnke m.fl 2018. Evol. Appl.)



Biofysisk modellering av konnektivitet för drivande fröskott

Per Jonsson

High seed 

dispersal

NEMO-Nordic circulation modelMIKE 3 High resolution 

circulation model (DHI)

Martin Nilsson Jacobi

• Simulerade fröskott släppta var 5e dag (jul-sept) under 8 år.

• Transport med havsströmmar och vind under 30 d

• Totalt över 150 miljoner trajektorier simulerade

• Konnektivitet och spridningsbarriärer analyserade mellan alla kända 

ålgräsängar i studieområdet

• Rankning av existerande och historiska ängar för deras nätverksvärde



Resultat

• Generell hög konnektivitet i Kattegat, men med flera 

spridningsbarriärer

• Mycket god överensstämmelse mellan genetiska och 

modellerade resultat

• Drivande fröskott utgör huvudsaklig spridningsmekanism för 

ålgräs 

• 5 delvist isolerade nätverk av ålgräs identifierade i regionen

• Utgör lämpliga förvaltningsenheter för ålgräs i Västerhavet 

(Jahnke m.fl 2018. Evol. Appl.)
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Resultat på fjordskala

Gullmarsfjordsområdet

• Mycket god överensstämmelse mellan 

genetiska och modellerade resultat

• Varje fjord utgör ett delvist isolerat nätverk av 

ålgräsängar

• Bör användas som förvaltningsenheter

• Åtgärder bör säkerställa att friska ängar med 

skydd återfinns i alla enheter

• Brofjorden är idag den enhet som saknar skydd 
Gullmarsfjorden

Åbyfjorden

Brofjorden

(Jahnke m.fl 2018. Evol. Appl.)



Nutida nätverksvärde

Nätverksanalys av 

existerande ängar

Vilka ängar är värdefullast att restaurera och skydda ur i ett nätverksperspektiv?

Nätverksanalys av 

historiska ängar

• 3 förvaltningsenheter 

• Fåtal överlevande ängar i Sälöfjord

är isolerade idag

• Identifiering av de värdefullaste 

historiska ängarna att restaurera

• Rankning av de  värdefullaste 

existerande ängarna att skydda

• Tre av de identifierade ängarna att 

restaurera  saknar skydd

• De viktigaste ängarna för nätverket i 

Hakefjorden saknar sydd

11°40'0"E11°15'0"E 12°5'0"E

58°20'0"N

58°10'0"N

58°0'0"N

57°50'0"N

1980s

2015

Ålgräsutbredning

Sälöfjord

Prio 1 för 

restaurering

Prio 2 för 

restaurering

Natura 

2000

(Jahnke m.fl. 2020. Ecol. Appl.)

Marstrandsområdet



Tack!


