
 

 

 

 

 

  



 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

Ekologigruppen har av Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun fått i uppdrag 

att utreda de ekologiska spridningssambanden inom Karlstads tätort, samt identifiera 

värdekärnor för fem olika fokusarter knutna till olika biotoper inom tätorten och i dess 

direkta närhet. Syftet med utredningen är att de resultat som produceras ska kunna 

användas som underlag i arbetet för Karlstads tätorts kommande grönstrukturplan, samt 

i arbetet med att bevara befintliga ekologiska spridningssamband, planera kommande 

naturvårdsåtgärder samt för att stärka svaga spridningssamband i anslutning till tätorten. 

Resultatet av arbetet är en beskrivning av nuläget vilket ger möjligheten att visa hänsyn i 

planeringen av större stadsutvecklingsområden i framtiden. Resultaten kan också knyta 

an till eventuellt framtida arbete med kartering av ekosystemtjänster, där just biologisk 

mångfald utgör en av de understödjande tjänsterna.  

De fem arter och artgrupper som studerats är: 

 Barrskogsmesar - knutna till gammal barrskog, med tofsmes som fokusart 

 Groddjur – med mindre vattensalamander och vanlig padda som fokusarter. 

Groddjur leker i vassrika sjöar (padda), småvatten och våtmarker (båda)  

 Reliktbock – rödlistad skalbagge knuten till gammal tall med solbelyst stam 

 Vildbin - knutna till ängs- och brynmiljöer 

 Ädellövträdslevande insekter - knutna till ädellövträd med mulm 

De GIS-analyser (”spridningsanalyser”) som genomförts för att kartera de ekologiska 

spridningssambanden är främst baserade på befintliga dataunderlag vilka erhölls från 

Karlstads kommun. De befintliga underlagen kompletterades dock med tre dagars 

flygbildstolkning med fokus på att identifiera viktiga livsmiljöer för groddjur, reliktbock 

och vildbin inom Karlstads tätort. I spridningsanalyserna har livsmiljöer för de olika 

fokusarterna identifieras i dataunderlaget, och därefter analyserades respektive fokusarts 

möjlighet att förflytta sig i ett nätverk av möjliga livsmiljöer. Fokusarternas möjlighet till 

förflyttning regleras av två faktorer: avståndet mellan livsmiljöerna och marktäcket 

mellan de områden som utgör livsmiljöer.  

Nedan följer en något mer utvecklad sammanfattning av resultaten, som en slags 

”genväg” till rapporten, och för att dessa kortare texter skall kunna gå att använda i 

kommunens övriga plan- eller utvecklingsarbete. 

Nätverket för barrskogsmesar med tofsmes som fokusart (grå pil i Figur 1 nedan), 

sträcker sig främst längs med utredningsområdets (Karlstads tätorts) ytterkanter och inte 

genom tätortens mer centrala och hårdgjorda områden, vilket beror på att lämpliga 

livsmiljöer och spridningsmiljöer saknas. Utanför Karlstads tätort är dock 

spridningssambanden goda.  

Analysen av spridningssambanden för groddjur (mörkt gul pil med brun kant i Figur 1 

nedan), med vanlig padda och mindre vattensalamander som fokusarter, visar att 

sumpskogarna och våtmarkerna kring Zakrisdal och Grundviken är den viktigaste 

knutpunkten för spridningen mellan livsmiljöer inom Karlstads tätort. Inom de mer 

tätbebyggda delarna av Karlstads tätort återfinns få lämpliga lekvatten för vanlig padda 

och mindre vattensalamander.  



Observationerna av tallar med reliktbock inom Karlstads tätort finns framför allt på 

västra sidan av Klarälven, kring Borgmästrarholmen, gamla I2 och fältet norr om 

kasernområdet, samt längs med Jättens väg i Gustavsberg. Andra områden som utifrån 

flygbildstolkning bedöms ha goda förutsättningar att innehålla tallar som skulle kunna 

fungera som värdträd för reliktbockar är Mariebergsskogen samt området kring Ruds 

kyrkogård. Nätverksanalysen mellan potentiella livsmiljöer för reliktbock (brun pil med 

brun kant i Figur 1 nedan) visar på att ett viktigt teoretiskt samband löper i östvästlig 

riktning från skogsområdet norr om Bomstadsbaden i väst mot Kasernhöjden och 

Borgmästarholmen i öst, för att fortsätta mot Alstersnäset via Norra kyrkogården.  

Analysen av spridningssambanden för vildbin knutna till ängs- och brynmiljöer visar att 

två viktiga spridningskorridorer löper genom Karlstads tätort (gul pil i Figur 1 nedan). I 

den ena viktiga spridningskorridoren möts varsin korridor från Djupsundsholmarna i 

söder och Skutberget i väst och löper in mot tätorten, för att förenas i höjd med 

Ulleberg och fortsätta österut längs Klarälvens stränder mot Järpetan i norr. Den andra 

viktiga spridningskorridoren löper från Tuvan söder om Orrholmen norr ut mot 

Gubbholmen, för att sedan fortsätta österut mot Alstersnäset och därifrån norr ut mot 

Alsterdalen. 

Resultaten för analysen av spridningssambanden för ädellövsträdslevande insekter visar 

ett tydligt fragmenterat nätverk mellan livsmiljöer inom hela analysområdet (Grön pil 

med blå kant i Figur 1 nedan). Inom Karlstads tätort och norrut längs Klarälvens strand 

ser dock sambanden ut att vara förhållandevis goda.  

I de spridningsanalyser som genomförts för respektive fokusarts nätverk av livsmiljöer 

framträder vissa delar av landskapet fram som särskilt viktiga ur spridningssynpunkt. 

Dessa platser där flera samband möts ligger alltså på platser i landskapet där de fungerar 

som knutpunkter för rörelserna mellan respektive fokusarts livsmiljöer. En negativ 

påverkan på spridningssambanden på dessa platser skulle således kunna inverka på flera 

olika nätverk av livs- och spridningsmiljöer samtidigt. 

I Figur 1 (nedan) presenteras en sammanfattade generaliserad karta för de fem 

fokusarternas nätverk av livsmiljöer. Kartan visar att de fem nätverken delvis skiljer sig i 

utbredning och sammanhållning, men att vissa områden i Karlstads tätorts grönstruktur 

är viktiga som knutpunkter för mer än ett nätverk av livsmiljöer.  



 

De fyra ställen inom Karlstads tätortsnära grönstruktur där fler än tre nätverk av 

livsmiljöer överlappar varandra (markeras med röda ringar på figur 1) är; 

1. Längs Klarälvens strand mellan Älvåker-Järpetan i norr och Färjestad-Råtorp i 

söder. Här överlappar närverken av livsmiljöer för vildbin och de 

ädellövträdslevande insekterna som nyttjar livsmiljöer längs med Klarälvens 

stränder. I öst-västlig riktning löper även en för spridningen viktig korridor av 

livsmiljöer för barrskogsmesarna, vilken sammanbinder skogsområdena öster om 

Klarälven med de i västra delen av Karlstads kommun. 

2. Området kring Kasernhöjden-Borgmästarholmen och fältet norr om gamla I2. 

Kring det gamla regementsområdet, brigadmuséet och Borgmästarholmen finns 

många gamla tallar och ädellövträd som utgör viktiga livsmiljöer för reliktbock och 

insekter knutna till ädellövträd, och skogsbrynen i området utgör även en viktig 

livsmiljö och födosöksplats för vildbin.  

3. Skogen, skogsbrynen och älvdeltat kring Alstersnäset. Kring Alstersnäset 

sammanfaller nätverken för groddjur, reliktbock och vildbin. Skogen på östra 

Alstersnäset är enligt Kartstads kommuns skogsbruksplan gammal nog att hysa tallar 

som skulle kunna agera värd för reliktbock, och skogsbrynen ut mot Kaplansälvens 

vassdelta gör att solförhållande även skulle kunna vara de rätta för reliktbock. Det är 

även skogsbrynen längs Alstersnäset som utgör en livsmiljö för vildbin. I nätverket 

av livsmiljöer för groddjur utgör vassbältet och dess små öppna vattenspeglar den 

innersta delen av ett nätverk av livsmiljöer som löper in mot tätorten från nordöst. 

De groddjur som eventuellt nyttjar vassbältet som fortplantnings-/lekmiljö 

övervintar troligtvis i skogen på Alstersnäset. 

4. Skogen, skogsbrynen, småvattnen och sumpskogen kring Grundviken och norr om 

Zakrisdal. Kring Zakrisdal sammanfaller nätverken av viktiga livsmiljöer för 

baggskogsmesar, groddjur och vildbin. Hela området skulle kunna beskrivas som 



något av en flaskhals i grönstrukturen mellan halvön Hammarö och resten av 

landmassan i Värmland. Den mindre vattensalamandern leker enligt Artportalen i ett 

par småvatten i området, medan barrskogsmesarna har observerats i skogarna både 

norr och söder om Zakrisdal och Bellevue. Vildbina nyttjar troligtvis 

kraftledningsgatan och fälten norr om Zakrisdal för födosök, och skogsbrynen som 

boplatser. 

Inom Karlstads tätort finns förutsättningar för goda spridningssamband för reliktbock 

och vildbin. I direkt anslutning till tätorten finns viktiga spridningsstråk för 

barrskogsmesar och ett antal förekomster av lekvatten för groddjur. Det finns en 

begränsad mängd lämpliga livsmiljöer för ädellövträdslevande insekter, vilket gör det 

svårt för insekterna att flytta mellan livsmiljöer inom och utanför Karlstads tätort.  

I ett antal områden inom tätorten överlappar spridningsnätverken av livsmiljöer för de 

fem fokusarter vars spridningsnätverk karterats.  

Norr om Råtorp och Färjestad är det mycket viktigt att försöka bevara skogskorridorer i 

östvästlig riktning över älven för att bibehålla en fortsatt god sammanhållning av 

livsmiljöer för barrskogsmesar i framtiden.  

Kring gamla I2, Borgmästarholmen, Brigadmuséet och Norra Fältet finns många gamla 

tallar och en del ädellövträd som i det längsta bör sparas och skötas som livsmiljöer för 

reliktbock och andra insekter.  

Kring Alstersnäset och Välsviken finns gamla barrskogsområden och en del småvatten i 

Kaplansälvens delta, där barrskogsområdena utgör livsmiljöer för flera rödlistade fåglar 

och småvattnen utgör möjliga leklokaler för groddjur.  

Området norr om Grundviken och Zakrisdal utgör en flaskhals i grönstrukturen mellan 

Hammarö och resten av Värmland.  

Generella åtgärder som kan genomföras inom Karlstads tätort för att bibehålla eller 

förbättra spridningssambanden för fokusarterna inkluderar att; 

 alltid spara gammal tall vid exploatering av obebyggd mark, och även i grönytor i 

bebyggda områden 

 anlägga dammar/småvatten och övervintringsområden för groddjur,  

 plantera inhemska träd inne i stadskärnan (framför allt tall, fågelbär och sälg), 

 vårda de befintliga ädellövträd som finns inom stadens parker, samt i 

hembygdsgårdar och på jordbruksfastigheter kring tätorten 



 

I det expanderande eller förtätade stadslandskapet där tidigare obebyggd mark bebyggs 

kan förlusten av grönstruktur bli särskilt märkbar. Fragmentering (uppdelning) av 

grönområden och förlust av livsmiljöer för arter är två av de största hoten mot den 

biologiska mångfalden på såväl global som lokal nivå, vilket i sin tur kan påverka 

samhällets resiliens (robusthet), folkhälsa och ekonomisk utveckling (Steffen et al. 2015). 

Av den anledningen är det angeläget att kartlägga spridningssamband vilka konsekvenser 

en exploatering kan få, och hur man på bästa sätt kan kombinera stadsutveckling med 

bibehållen funktion hos de ekologiska nätverken. 

Det finns mycket att vinna på att värna och utveckla den gröna infrastrukturen i en 

kommun eller stad, samtidigt som staden utvecklas på andra sätt. Biologisk mångfald 

och ekologiska spridningssamband är en av de grundläggande, understödjande 

ekosystemtjänsterna, och något man lyft upp i planeringssammanhang de senaste åren, 

bland annat i samband med fokus på planetens hållbara gränser (Steffen et al. 2015). Det 

finns också starka kopplingar till de nationella miljömålen. 

Karlstads kommun gjorde ett urval av vilka biotoper som man ville studera sambanden 

mellan. Biotoperna som valdes är sådana som är karaktäristiska för Karlstad och 

tillsammans täcker in en stor del av naturmiljön och den biologiska mångfalden i 

tätorten och dess närmaste omgivning.  

Gamla tallar och skogspartier med gammal tall förekommer på många platser i Karlstads 

tätort. Många skogsområden i och nära tätorten har under lång tid varit undantagna från 

traditionellt skogsbruk. Det har skapat goda förutsättningar för sällsynta arter knutna till 

gammal tall, så som reliktbock som vill ha solexponerade gamla tallar. Kommunen valde 

att analysera både ett nätverk för gammal solbelyst tall och ett lite mer generellt nätverk 

för gammal barrskog. 

Karlstad stad är uppbyggd på Klarälvens delta, vilket gör att staden är rik på 

vattenmiljöer. Älvarmar och små restsjöar ligger inne i bebyggelsen. Ett nätverk kopplat 

till vattenmiljöer kändes därför angeläget att ha med. Här valdes två fokusarter, vanlig 

padda och mindre vattensalamander, för att täcka in lite olika typer av vattenmiljöer. 

Ädellövträd finns inte i någon stor utsträckning i naturmiljön kring Karlstad. I Karlstad 

tätort finns dock ett stort antal planterade ädellövträd i parker, gatumiljöer och 

trädgårdar. I Länsstyrelsens inventering av värdefulla träd som genomfördes 2005-2010 

konstaterade man att det finns nästan 500 jätteträd, det vill säga träd som är minst en 

meter i diameter, i kommunen. Karlstad tätort är rikare på jätteträd än någon av de andra 

tätorterna i södra Värmland. Här finns också en stor blandning av trädslag bland de 

grova träden. Ek, alm och poppel är särskilt talrika.  

Nätverket för vildbin valdes för att täcka in öppna blommande marker och brynmiljöer 

som finns i tätorten. Detta nätverk fungerar samtidigt som en kartering av 

ekosystemtjänsten pollinering. 

Valet av vilken fokusart knuten till respektive biotop som analysen skulle utgå från 

gjordes i dialog mellan kommunen och Ekologigruppen. Förekomst av reliktbock är 

sedan tidigare känd från några platser med gamla solbelysta tallar i tätorten, vilket ledde 

till att den arten valdes. I övrigt valdes arter vars ekologi och spridningsegenskaper är 

relativt väl kända. 

 

 



Ekologigruppen har gjort analyser med hjälp av GIS (Geografiska InformationsSystem) 

som främsta verktyg i arbetet med att kartera nätverken av livsmiljöer i och kring 

Karlstads tätort.  

Ett nätverksanalytiskt arbetssätt har använts i arbetet med att kartera de ekologiska 

spridningssambanden inom Karlstads tätort. Det innebär att landskapet delas upp i 

områden som utgör en livsmiljö och områden som inte utgör livsmiljö för en speciell 

artgrupp (till exempel groddjur). Mellan de områden som utgör livsmiljö beräknas 

samband (eller ”länkar”) med hjälp av ett GIS-verktyg, över den mark som inte utgör 

livsmiljö. För att två livsmiljöer ska räknas som teoretiskt sammanbundna får de inte 

ligga så långt ifrån varandra att avståndet är längre än den aktuella arten antas kunna 

förflytta sig där emellan, och det får heller inte finnas någon typ av barriär i vägen som 

förhindrar rörelse mellan livsmiljöerna. 

Analyserna har genomförts med hjälp av GIS-programmen MatrixGreen (Bodin, Ö., och 

Zetterberg, A. 2010.) och Conefor Sensinode (Saura,S., och Torné, J. 2012), där MatrixGreen 

använts för att skapa ett nätverk av livsmiljöer (”patcher” på nätverksanalysspråk) och 

spridningsvägar (länkar) för respektive fokusart, som sedan analyserats i Conefor 

Sensinode. Användandet av Conefor Sensinode ger möjlighet att inkludera naturvärden 

eller andra ekologiskt relevanta mått som en påverkande del i analyserna. 

För att spridningsanalyserna skall vara förankrade med verkligheten behöver de studeras 

över ett större geografisk område än enbart Karlstads tätort, därför bestämdes att även 

området kring Karlstads tätort (ungefär till och med 1,5 mil utanför stadskärnan) skulle 

ingå i den geografiska avgränsningen för spridningsanalyserna. De erhållna resultaten har 

bearbetats för att på ett pedagogiskt vis visualisera fokusarternas nätverk med de 

viktigaste kärnområdena och spridningskorridorerna.  

Tofsmesen (Lophophanes cristatus) är en liten tätting 

som tillhör artgruppen mesar. Tofsmesen är knuten 

till äldre barrskog där den häckar i hål i stubbar och 

gamla murkna träd och födosöker i den 

omkringliggande skogen. Tofsmesen ogillar 

förflyttning över öppna områden och den observeras 

sällan utanför barrskogen. I analysen av tofsmesens 

nätverk av livsmiljöer identifierades områden som 

motsvarar gammal barrskog som livsmiljöer ur 

dataunderlag från Skogsstyrelsens (nyckelbiotoper) 

och Karlstads kommuns marktäckeskarta och 

skogsbruksplan. Storleken på tofsmesföräldrarnas 

livsmiljö har en påverkan på hur många överlevande 

ungar paret producerar under sommarhalvåret, där 

större area på området ger fler överlevande ungar 

(Lens & Dhondt, 1994). Av den anledningen användes 

arean på de skogsområden som valts ut ur dataunderlaget som en ”värdefaktor” för 

området kvalitet som livsmiljö för tofsmesen, där större områden räknas ha högre 

kvalitet än mindre områden. Tofsmes. Hur tofsmesens faktiskt rör sig genom landskapet 

är inte helt vetenskapligt belagt, men spridda muntliga uttalanden finns från ett par 

mycket etablerade ekologer gör gällande att de flyger allt emellan 50-400m över öppen 



 

terräng för att ta sig mellan barrskogsområden som utgör lämpliga livsmiljöer. 

Ringmärkta individer har även återfångats över 10 km från den första 

ringmärkningsplatsen (Rodríguez et al. 2007). I analysen användes 2,5 km som längsta 

spridningsavstånd genom kontinuerlig skog (mycket kortare över öppen mark och 

genom tätbebyggda områden).   

Resultaten av spridningsanalysen för tofsmes visar på ett väl sammanhängande nätverk 

över hela analysområdet , undantaget själva tätorten (Figur 3 ovan). I relation till 

Karlstads tätort löper ett viktigt spridningssamband utmed den västra och norra gränsen 

av utredningsområdet, men inga viktiga (primära) samband löper genom tätorten. 

Anledningen till detta är att det saknas lämpliga livsmiljöer inne i tätorten. I den 

sydvästra delen av utredningsområdet, vid Dingelsundet och Vidön har en möjlig 

flaskhals för spridningen mellan tofsmesens livsmiljöer på Hammarön och de i resten av 

Värmland identifierats (Figur 3, svarta cirkeln). I det inringade området återfinns endast 

ett fåtal lämpliga livsmiljöer som ligger förhållandevis långt ifrån varandra. Dessa 

 



sammanbinder barrskogsmiljöerna i Hammarö kommun med de i Karlstads kommun, 

varför det ur tofsmesens synvinkel är viktigt att de håller en god kvalitet samtidigt som 

de omringliggande skogsområdena inte exploateras och delas upp så att de blir otjänliga 

som livsmiljöer. Det finns även en risk att spridningssambanden mot Hammarö skulle 

försämras för tofsmesen om skogarna kring norra Zakrisdal skulle exploateras. 

En annan viktig spridningskorridor för tofsmesarna återfinns inom kvadraten Älvåker-

Järpetan i norr och Färjestad-Råtorp i söder. Här passerar spridningskorridoren 

Klarälven, och för att bibehålla en fortsatt god sammanhållning mellan tofsmesens 

livsmiljöer på endera sidor av älven skulle en 50-100 meter bred korridor av barrskog 

kunna skyddas från framtida exploatering. 

Reliktbocken (Nothorhina muricata) är en skalbagge inom 

familjen långhorningar. Den karaktäriseras av en rödbrun och 

långsmal kroppsbyggnad som blir mellan 10-15mm lång med 

antenner som är lika långa som halva kroppen (se Figur 4). 

Reliktbocken är sedan 2005 rödlistad som nära hotad, varvid 

det största hotet mot dem anses vara bristen på lämpliga 

habitat/livsmiljöer. Reliktbocken behöver ha gammal och 

solbelyst tall där den lägger sina ägg i barken, och arten kan 

finnas i både mer sammanhängande skogar, i talldungar och på 

enstaka lämpliga fristående gamla tallar. Reliktbock flyger 

mellan tallar som utgör lämpliga livsmiljöer, och det är troligt 

att den använder sitt luktsinne för att finna tallar med rätt 

kvalitet. Reliktbockens krav på livsmiljöerna gör arten till en 

lämplig modellart som skulle kunna finnas spridd i landskapets äldre barrträdsmiljöer, 

även utanför de riktigt stora sammanhängande barrskogarna. Reliktbockens livsmiljöer 

överlappar delvis med tofsmesens i analysen, med skillnaden att även enskilda träd som 

verkar lämpliga inkluderats som möjliga livsmiljöer.  

Som potentiella livsmiljöer för reliktbock användes i spridningsanalysen dels enskilda 

lämpliga tallar från befintliga dataunderlag som kompletterades med av tallar 

identifierade genom flygbildstolkning. Utöver detta användes gamla barrskogsområden 

med en tallandel på minst 20 %, vilka identifierades ur Karlstads kommuns befintliga 

skogsbruksplan. I analysen tilldelades de utvalda livsmiljöerna ingen värdefaktor då de 

kvaliteter som skiljer en potentiell livsmiljö från en vanlig tall (solbelyst stam och tjock 

gammal bark) saknades i dataunderlagen och inte kunde utrönas genom 

flygbildstolkning. Då det vetenskapliga underlaget rörande hur långt reliktbockar kan 

förflytta sig i jakten på ny livsmiljö saknas helt genomfördes istället två analyser med 

olika maximala spridningsavstånd (en så kallad sensitivitetsanalys), 1km och 2.5km.  

Resultatet av analysen för det kortare (1km) spridningsavståndet visar att ett primärt och 

sekundärt spridningssamband löper i öst-västlig riktning från Borgmästarholmen väster 

om Klarälven i utredningsområdet ut mot områdena kring Rönningsberget via Eriksberg 

(se Figur 5). Ett sekundärt spridningssamband löper även i nord-sydlig riktning över 

Grundviken och knyter samman viktiga livsmiljöer i Eriksberg och Zakrisdal. Vid 

stadsutveckling inom Grundviken är det viktigt att spara gamla tallar inne i eventuella 

planerade bostads- och handelsområden, då de kan utgöra framtida livsmiljöer för 

reliktbocken.  

Resultatet av analysen för det längre (2,5km) spridningsavståndet visar på ett 

spridningssamband som löper i samma riktning som för det kortare spridningsavståndet 

(det vill säga öst-västlig), dock genom hela utredningsområdet. Vid detta 



 

spridningsavstånd påvisas ett mer sammanhållet nätverk som knyter ihop kärnområden 

på båda sidor om Klarälven och vidare utanför utredningsområdet. En potentiell 

flaskhals vid detta spridningsavstånd återfinns kring Alsternäset, där enbart ett fåtal 

livsmiljöer identifierats. Dessa potentiella livsmiljöer för reliktbocken är viktiga 

knutpunkter i spridningsnätverket mellan gamla tallområden, då de sammanbinder 

området väster och norr om Karlstads tätort med området öster om tätorten. 

 

Sammantaget visar resultaten för de båda analyserna ett relativt väl sammanhållet nätverk 

för det längre spridningsavståndet jämfört det kortare. Ett nätverk som dels binder 

samman fler livsmiljöer inom utredningsområdet, men även livsmiljöer öster om 

Karlstads tätort. Detta kan i sin tur visa på vart det kan vara lämpligt att undvika 



 

exploatering samt planera förstärkande åtgärder. Det största hotet mot reliktbocken är 

som tidigare nämnt bristen på lämpliga livsmiljöer, då gamla solbelysta tallar en bristvara 

i hela Sverige. Gamla tallar avverkas ofta på grund av sitt höga virkesvärde, eller skuggas 

av kringväxande träd, buskar och sly vilket gör dem ointressanta för reliktbocken. En 

generell rekommendation är därför att värna om de lämpliga tallar som finns genom att 

undvika avverkning samt försäkra att stammarna är solexponerade genom friställning. 

Detta kan exempelvis omfatta tallar i parker, bostadsområden, eller längs älv- och 

sjöstränder eller i skogsbryn. Områden som Ekologigruppen bedömer vara särskilt 

lämpade för riktad skötsel för reliktbock innefattar Ruds kyrkogård, Kasernhöjden och 

MariebergsskogenVidare bör belysas att lämpliga tallar i exploaterings-områden kan 

utgöra fortsatt fungerande livsmiljöer för reliktbock även efter exploatering, om hänsyn 

tas att inte skada tallen och inte skugga stammen.   

Till äldre ekar och andra ädla lövträd som lind och 

ask, finns en mycket hög biologisk mångfald knuten. 

Ädellövsinsekter är insekter som har sin livsmiljö 

direkt knutet till gamla ädellövträd, framförallt så 

kallade jätteträd (större än 1 meter i diameter) och 

hålträd. Där kan insekter leva på den döda ved som 

vanligen påträffas i eller kring gamla jätteträd och i 

den mulm, vilket är en blandning av murken ved och 

spillning från insekter, fladdermöss och fåglar, som 

bildas i hålen. I analysen av spridningsmöjligheterna 

mellan livsmiljöer för ädellövträdslevande insekter 

har fokus inte varit på någon speciell art av 

ädellövträdsinsekt, utan snarare på miljön 

”ädellövträd med mulm”. Till detta har 

Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd från 

2008 använts. I dataunderlaget finns parametrarna 

omkrets, håligheter och mulm dokumenterat för de inventerade träden. Informationen 

har använts som värdefaktorsparameterar vid bedömning av kvalitet på de olika 

livsmiljöerna. I analysen av nätverket mellan livsmiljöer för ädellövträdslevande insekter 

har Ekologigruppen bedömt att de flesta insektsarter knutna till ädellövträd förflyttar sig 

flygande mellan livsmiljöer, och att samma arter lokaliserar lämpliga livsmiljöerna med 

en kombination av syn och luktsinne. De förflyttar sig alltså hellre över öppen mark där 

luktspår är lättare att följa än i barrblandskog. Det maximala spridningsavståndet mellan 

de ädellövträdsområden som räknas som nåbara i analysen är 2.5 km. Anledningen till att 

detta avstånd valdes var att populationer av ekoxar längre än 3 km ifrån varandra löper 

större risk att utsättas för lokala utdöenden (Rink, N. och Sinch, U. 2006) på grund av 

inavel. 

Resultatet av analysen med detta förhållandevis långa spridningsavstånd visar på ett 

uppbrutet nätverk över hela det större analysområdet (ungefär till och med 1,5 mil 

utanför stadskärnan) med flertalet mindre nätverk rumsligt avskilda från varandra (se 

Figur 8). En anledning som troligtvis bidrar till det uppbrutna nätverket av livsmiljöer är 

att lämpliga ädellövträd är en bristvara i det Värmländska odlings- och skogslandskapet, 

där de främst påträffas i mindre grupper kring gårdarnas boningshus. Troligtvis är det 

Värmländska klimatet för kargt för att till exempel ek ska kunna föryngra sig naturligt 

annat än på väldigt varma och skyddade platser. I relation till Karlstads tätort visar 

resultaten att ett viktigt spridningssamband sträcker sig i nord-sydligt riktning längs 

älvdalen in mot centrala Karlstad. Med ett maximalt spridningsavstånd på 2.5 km är de 



 

flesta ädellövträd inom tätorten sammakopplade, med undantag för ett fåtal träd västerut 

vid Hultsberg och österut vid Alsterdalen och Alsters herrgård.  

Generella åtgärder för att förbättra sammanhållningen mellan livsmiljöerna för de 

ädellövträdlevande inkluderar plantering av ek och utplacering av så kallade mulmholkar 

(som stora fågelholkar fyllda med eksågspån). Den samtidigt viktigaste åtgärden är att 

sköta de befintliga ädellövträd som finns inom staden, samt på gårdar och 

hembygdsgårdar i och utanför Karlstads tätort. Plantering av ekar och andra ädla lövträd 

är också en viktig investering för framtiden, men med en lång leveranstid på minst 100 

år. 

 

 



I analysen av nätverket av livsmiljöer för artgruppen 

”groddjur” ingår mindre vattensalamander (Lissotriton 

vulgaris) och vanlig padda (Bufo bufo). Båda arterna är 

beroende av småvatten och våtmarker som parnings- 

och ynglingsplatser, även om paddan i vissa fall även kan 

leka i vassrika sjöar med diffus strandlinje. Lekperioden 

infaller på våren så snart dygnsmedeltemperaturen krupit 

över noll grader och avslutas normalt någon gång under 

försommaren. Efter lekperioden går groddjuren upp ur 

de dammar där de lagt sin rom, och spenderar 

sommaren och den tidiga hösten i ett närbeläget skogsparti eller ängsmark. I analysen 

användes groddjurens lekvatten som livsmiljöer, vilka i dataunderlaget utgjordes av 

småvatten med öppen vattenspegel, sumpskogar och våtmarker. Då groddjurens yngel 

vanligen inte överlever i sura vatten (< pH 6) ratades alla våtmarker motsvarande mossar 

som potentiella leklokaler. Leklokalerna urskildes dels ur befintligt dataunderlag från 

Skogsstyrelsen och Karlstads kommun, och det befintliga kartunderlaget kompletterades 

genom flygbildstolkning inom Karlstads tätort där framförallt mindre småvatten och 

bakvatten till Klarälven identifierades. De enskilda lekdammarna tilldelades därefter en 

värdefaktor som representerar deras kvalitet som livsmiljö.  

Värdefaktorn baserades på sammanställning av leklokalens och den omgivande miljöns 

kvalitet, där småvatten gav ett högre värde än kärr, närhet till lövskog eller ängsmark 

bidrog till högre kvalitet, samt närhet till trafikerad väg sänkte leklokalens kvalitet som 

livsmiljö. Genom att sedan väga in lekvattnets värdefaktor i analysen av dess placering i 

landskapet, i förhållande till andra lekvatten, erhölls ett resultat som beaktar både 

livsmiljöernas funktion som knutpunkter i ett nätverk av andra livsmiljöer, och det 

enskilda lekvattnets kvalitet som lekplatsplats. Förflyttningarna till och från lekvattnen 

varierar mellan 105-866 meter för mindre vattensalamander och mellan 170-2214 meter 

för vanlig padda (Kovar, R. et al. 2009), men kan vara både längre och kortare beroende 

på hur väl området kring ynglingslokalen fungerar för födosök och övervintring. Baserat 

på detta analyserades två maximala spridningsavstånd för groddjur; ett på 1km vilket 

representanter förväntat eller normalt spridningsavstånd och ett längre på 2,5km vilket 

representerar sällsynta långförflyttningar, vilka främst omfattar vanlig padda.  

Resultatet (se Figur 9) för det kortare spridningsavståndet (1000m) visar på ett uppbrutet 

nätverk av livsmiljöer kring Karlstads tätort, med flera separata små nätverk utan 

sammanhållning sinsemellan. I analysen av nätverket av livsmiljöer med ett längre 

spridningsavstånd (2500m) verkar de flesta av nätverken som var separerade vid det 

kortare spridningsavståndet knytas samman, med undantaget för livsmiljöerna i södra 

delarna i Hammarö kommun. I relation till Karlstads tätort finns livsmiljöer med 

funktion som viktig knutpunkt mellan andra livsmiljöer främst kring Zakrisdal och 

därefter i Alstersnäset. Sammanhållningen mellan de potentiella leklokaler som 

identifierats kring stadskärnan är svag, vilket beror de är få till antalet men att de även 

separeras från varandra av trafikerade vägar 
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Vildbin är ett samlingsbegrepp för humlor och 

solitära bin vilka karaktäriseras av att de lever 

uteslutande av blommor, varför de är mycket viktiga 

pollinatörer som bidrar till en hållbar utveckling i 

framförallt jordbrukslandskapen (Linkowski et al. 

2004b). Inom gruppen vildbin finns många skilda 

arter med olika krav på bosättningsmiljöer, så för att 

erhålla representativa resultat har ett urval gjorts i 

gruppen mot arter som har sina boplatser i öppna 

sandytor, död ved och skogsbryn, vilket motsvarar 

en mycket generalistisk humleart. Som livsmiljöer 

har i spridningsanalysen för vildbin använts ovan 

nämnda boplatser, vilka urskildes dels ur befintligt dataunderlag från Skogsstyrelsen, 

Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads kommun och dels genom flygbildstolkning 

inom Karlstads tätort där framförallt skogsbryn och blommande marker identifierades. 

Därefter gjordes ytterligare urval där endast boplatser större än 5m2 med 

födosöksområden (blommande marker som trädgårdar, ängar och hagar) inom en radie 

på 500 meter användes. Detta avstånd baseras på en rapport av Linkowski et al. (2004a) 

där en sammanställning av olika studier av vildbins aktivitetsområden (det område som 

inhyser vildbiets alla resurser) visar att medelvärdet för det maximala flygavståndet under 

födosök är cirka 500 meter. Vad avser spridningsavstånden för vildbin vid etablering av 

nya bosättningar finns ringa kunskap, men flertalet studier pekar på att de kan flyga flera 

mil vid långdistansspridning (Linkowski et al. 2004a). Då en stor mängd potentiella 

boplatser identifierades i dataunderlaget bestämdes att det maximala spridningsavståndet 

i analysen fick vara maximalt 1km (som att flyga till och från en födosöksplats från en 

boplats, eller att flyga till en födosöksoplats från en boplats och sedan vidare till en 

annan boplats). Beakta dock att de resultat som erhållits för detta spridningsavstånd 

möjligen representerar en underskattning av vildbins potentiella spridningsförmåga.  

Resultaten för denna analys visar på ett väl sammanhängande nätverk över hela 

analysområdet och inom Karlstads tätort (se Figur 11). Inom Karlstads tätort och dess 

närmaste omgivning återfinns ett flertal av de viktigaste och näst viktigaste potentiella 

boplatserna. Generellt kan två mycket viktiga spridningssamband skönjas; ett med en 

huvudsaklig nordsydlig utsträckning genom Järpetan, Borgmästarholmen och Norra 

Zakrisdal, men med en förgrening som löper i en östvästlig riktning ut mot de västra 

delarna av Karlstads tätort och ett annat med en huvudsakligen sydvästlig-nordostlig 

utsträckning som binder samman Hallersrud i Hammarö kommun med Karlstads 

stadskärna och områdena ut mot Västra Bäck. Sammantaget visar analysen att de 

ekologiska sambanden för generalistiska (ej specialiserade) vildbin är mycket goda 

 



 

 
 



Groddjuren är en av de artgrupper som drabbas allra hårdast av exploatering i anslutning 

till deras livsmiljöer då de både behöver ett fiskfritt vatten och en närliggande naturmark 

för att kunna föröka sig, överleva och övervintra. Trafikerade vägar som saknar 

grodtunnlar i närheten av lekdammar kan decimera hela samhällen av groddjur, då 

särskilt om våren då groddjuren yrvaket stapplar mot den tänkta yngeldammen efter 

vinterns dvala. Deras ringa kroppstorlek och långsamma rörelsehastighet gör att de lätt 

fastnar vid höga trottoarkanter, i dagvattenbrunnar och andra hinder som större djur lätt 

passerar.  

För att minimera negativ påverkan på groddjur vid exploatering i eller i närheten av 

deras livsmiljöer är det viktigt att noga inventera möjliga lekvatten inom 

exploateringsområdet under våren när groddjuren lägger sina ägg. Om man under 

planeringsskedet av exploateringen identifierar en möjlig konflikt mellan det lokala 

samhället av groddjur finns det flera möjliga åtgärder. Viktigt är till exempel att utvärdera 

om det går att minimera den negativa påverkan genom att flytta på hus eller dra om 

vägar. Alternativt går det att anlägga så kallade ”grodtunnlar” (mycket små ekodukter) 

och ledarmar under och längs med planerade vägar. Groddjuren är även mycket snabba 

på att ta anlagda dammar i besittning.  

 

 

Om det saknas övervintringsmiljöer kan en artificiell sådan anläggas, ett så kallat 

”grodhotell”. Grodhotellet utgörs av en grop i marken som fylls med en blandning av 

stenblock, torv och trästockar tills det bildar en hög med 1-2 meters höjd. Grodhotellet 

skall ligga på torr mark. Högen täcks sedan över med en täckduk och morän, men det är 



 

viktigt att sydsidan lämnas öppen så att ”hotellet” får en entré. Det blandade materialet i 

högen gör att groddjuren på hösten kan gräva sig in till frostfritt djup, för att där sova sig 

genom vintern och på våren åter vandra tillbaka till lekvattnet. 

Nämnas bör att alla groddjur omfattas av artskyddsförordningen, vilket innebär att deras 

livsmiljöer inte får påverkas negativt, och om så sker ska ”ekologisk kontinuitet” 

upprätthållas genom att kompensationsåtgärder utförs. Detta kan t.ex vara uppförande 

av nya dammar och livsmiljöer, eller att dagvattenlösningar utformas för att även passa 

groddjur. 

Det finns också många synergieffekter med att lämna plats åt vatten i stadslandskapet, 

genom att bevara naturliga sänkor och lågpunkter oexploaterade. Men ett förändrat 

klimat är de ekosystemtjänster som våtmarker och sänkor tillhandahåller för 

vattenreglering och vattenrening särskilt viktiga att uppmärksamma och bevara. 

Äldre talldominerad barrskog finns ofta representerad inom de större tätorternas grön-

områden, men blir allt mer sällsynt i vanliga produktionsskogar i Sverige som helhet. 

Gamla träd över 150 års ålder fyller en viktig funktion som livsmiljö för flera rödlistade 

arter och är en bristvara i hela landet. Den äldre tallskogen återfinns ofta till stor del 

inom naturreservat och större grönområden, men mindre bestånd och solitära äldre 

tallar återfinns även inom den glesare stadsbebyggelsen.  

Skälet till att det finns en koncentration av äldre tallskog i och kring tätorter är att dessa 

områden ofta har undgått kalavverkning. I de tätortsnära grönområdena har framför allt 

friluftsintressen vägt tyngre än skogsproduktion. Kommuner med stor andel tätortsnära 

äldre skogar, inte minst gamla tallskogar, kan därför sägas ha ett speciellt ansvar för att 

bevara och vårda dessa miljöer. 

För att bibehålla en positiv ekologisk utveckling vid exploatering bör hänsyn tas till 

exploateringsområdets ekologiska värden i planering och anläggning av ny bebyggelse. 

Ett par exempel på hänsynstagande åtgärder är att minimera påverkan på grova eller 

gamla träd, samt att död ved, både stående och liggande, gärna lämnas kvar inom 

området där de inte utgör en säkerhetsrisk för lekande barn eller riskerar att falla över 

elledningar eller vägar. De trädstammar som tas ned i samband med uppförandet av ny 

bebyggelse får om möjligt gärna placeras i närliggande naturmarker, och det är positivt 

om de växter som väljs att planteras inom det nybyggda området ansluter till 

vegetationen i den befintliga omgivande naturstrukturen. 



 

För många vilda bin och humlor är våren en svår period då de vaknat ur vinterdvalan, 

men när de blommande växterna ännu inte börjat producera pollen och nektar. För att 

hjälpa vildbina överleva våren kan man i planeringen av nya stadsdelar se till att det i 

grönstrukturen kring den nya bebyggelsen finns en succession i blomningsperioderna i 

de planterade växterna. Att plantera sälg, eller andra blommande Salix-arter, som 

parkträd är även en positiv åtgärd, då sälgen blommar tidigt på säsongen och även på 

sikt kan komma att bli livsmiljö för en mängd insekter samt födosöksplats för 

hackspettar. Påverkan på vildbinas livsmiljöer och spridningsmöjligheter skulle kunna 

minskas genom att blommande växter planterades i de nya stadsutvecklingsområdena, 

samt att man lät kvarvarande skogsområden utvecklas naturligt och undvek att plocka 

bort död ved. 

Vid utveckling av bebyggelse, gårdsmiljöer, parker och nya grönområden är det 

värdefullt att inspireras av Karlstads naturliga omgivningar, och skapa nya skogsbryn och 

flerskiktad vegetation – vegetation i olika höjder och djup. Södervända bryn med 

böljande kanter är särskilt värdefulla för fåglar, insekter och andra arter. 

I brynmiljöer är det också värdefullt att plantera ekar och andra ädla lövträd för att 

förstärka och utveckla dessa samband. 

Gröna tak och väggar kan inte ersätta en naturmark eller grönytor på marknivå med träd 

och buskar, men kan ändå utgöra ett värdefullt tillskott i form av blommande arter för 

pollinerande insekter. Gröna tak har utvecklats starkt de senaste åren och är nu tekniskt 

specificerade med brandklassning och tydligt beskrivna krav på bärighet i konstruktion. 



 

Särskilt tjockare så kallade biotoptak, med fler arter örter och gräs än enbart sedum, kan 

tydligt gynna den biologiska mångfalden, och även upplevelsevärde för människor. 
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I beskrivningen av arbetsgången finns fyra viktiga delmoment: 

1. Sammanfogning av databaser och underlag i GIS, som underlag för 

spridningsanalys  

2. Kompletterande flygbildstolkning 

3. Val av fokusarter för ekologisk konnektivitetsanalys 

4. Modellkonstruktion av artgruppernas habitatnätverk 

5. Osäkerheter i dataunderlag 

Grundförutsättningen för att analysera ekologisk konnektivitet och spridning i GIS 

behövs heltäckande vegetationskarteringsunderlag av god kvalitet, ett exempel på ett 

sådant underlag är Stockholms stads biotopkarta. Utan underlag av rätt typ och kvalitet 

så riskeras att analysens resultat blir undermåliga, eller ännu värre, missvisande. 

Vegetationskarteringsunderlagen används dels för att identifiera modellarternas 

livsmiljöer, mellan vilka analysen beräknas, och för det mellanliggande landskapet, över 

vilken analysen beräknas. I uppdraget gjordes bedömningen att de ekologiska 

sambanden inom Karlstads tätort skulle studeras, men för att erhålla representativa 

resultat genomfördes analyserna över ett större område innefattande stora delar av 

Karlstads kommun. Eftersom högkvalitativt underlag är en förutsättning för att ge 

högkvalitativa analysresultat så samlades relevant befintligt vegetationsinventeringsdata 

och marktäckesdata in och sammanfogades till en vegetationskarta med en god 

representation av landskapet över hela analysområdet. Ifrån Karlstads kommun 

inhämtades GIS-underlag från; 

 Karlstads marktäckeskarta  

 Lantmäteriets Fastighetskarta 

 Karlstads kommuns skogsbruksplan 2011 

 SGU:s jordartskarta 

 Karlstad kommuns reliktbockinventering i punktform (Karlstad Kommun) 

Utöver GIS-underlaget från Karlstads kommun så inhämtades även underlag från 

länsstyrelsen i Värmlands län (LST), Skogsstyrelsen (SS) och jordbruksverket (JBV) 

 Nyckelbiotoper 2016 (SS) 

 Områden med naturvärde 2016 (SS) 

 Områden med sumpskogar (SS) 

 Länsstyrelsen i Värmland läns databas med skyddsvärda träd i punktform (LST, 

version från 2008) 

 Våtmarksinventeringen ”VMI” (LST) 

 Länsstyrelsen i Värmlands våtmarksinventering (LST) 

 Ängs- och hagmarksinventeringen ”ÄoB” (JBV) 

När datainsamlingen från beställaren, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket 

slutförts så täcktes hela analysområdet vegetationsklassad geografisk information 

(framför allt av Karlstads marktäckeskarta). För spridningsanalyserna krävs det att det 

finns ett dataskikt som väl representerar analysområdets skilda landskapselement, både 

naturliga och antropogena. Det är detta dataunderlag som modellarternas förflyttning 

beräknas över. Ett sådant dataskikt erhålls genom att slå samman flera av de inkomna 

dataunderlagen. I detta fall slogs byggnader och vägar från Fastighetskartan ihop med 



Karlstad kommuns marktäckeskarta. Det sammanfogade underlaget kommer i rapporten 

hädanefter att benämnas ”Karlstad_motstånd”. 

Som komplement till det befintliga dataunderlaget genomfördes flygbildstolkning av 

utredningsområdet (Karlstads tätort). Flygbildstolkningen pågick under sammanlagt tre 

dagar med det primära syftet att identifiera ytterligare leklokaler för groddjur, livsmiljöer 

för reliktbock samt boplatser och födosöksområden för vildbin. Till flygbildstolkningen 

användes högupplösta stereofoton, vilka erhölls av Karlstads kommun. Med stereofoton 

kan landskapet studeras i 3D, vilket medför att framförallt nivåskillnader som 

vegetationsskiktning i skogar och trädgårdar samt enskilda träds utformningar lättare 

åskådliggörs, vilket i sin tur ökar förutsättningarna att identifiera objekt av intresse.    

När man ska genomföra en analys av ekologisk konnektivitet är det viktigt att det är väl 

definierat för vilket eller vilka djur som analysen är representativ för. Karlstad kommun 

efterfrågade inom detta uppdrag att de ekologiska sambanden skulle studeras för flera 

artgrupper för att erhålla en samlad bild av Karlstad tätort ekologiska nutidsförhållanden. 

Syftet med utredningen är att de resultat som produceras ska kunna användas som 

underlag i arbetet för Karlstads tätorts kommande grönstrukturplan, samt i arbetet med 

att bevara befintliga ekologiska spridningssamband. Fem artgrupper med delvis eller helt 

skilda livsmiljöer studerades för att på så vis erhålla en samlad bild. De artgrupper som 

studerades är 1) barrskogsmesar knutna till gammal barrskog, 2) groddjur knutna till 

våtmarker och småvatten, 3) reliktbock knutna till solbelysta gamla tallar, 4) vildbin 

knutna till ängs- och brynmiljöer samt 5) ädellövträdsinsekter knutna till ädellövträd med 

mulm.  

För varje enskild artgrupp identifieras livsmiljöer,. Därefter uppskattades artgruppens 

maximala spridningsavstånd och dess möjlighet att förflytta sig över skilda markytor, 

vilket baseras på befintlig kännedom om artgruppen. Detta förs samman för att 

konstruera den modell för hur respektive fokusart rör sig genom landskapet i 

spridningsanalysen. Nedan beskrivs de specifika urvalen och modellkonstruktionen för 

varje enskild fokusart.  

Gammal barrskog valdes ut ur skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, skogsstyrelsens 

inventering av naturvärdesområden och Karlstads kommuns skogsbruksplan. Urvalet av 

potentiella livsmiljöer kontrollerades därefter mot observationer av tofsmes i Artportalen 

där det bedömdes stämma väl överens. För barrskogsmesarna användes de utvalda 

livsmiljöernas area som värdefaktor. 

I spridningsanalysen för barrskogsmesen bedömdes den kunna röra sig obehindrat 

genom barrskog och endast hindras lätt av andra typer av skog. Barrskogsmesen 

bedömdes kunna röra sig över öppenmark och vatten med visst motstånd, och mycket 

motvilligt genom tätbebyggda områden där skydd och föda saknas. Huskroppar utgjorde 

i analysen barriärer för spridning i den mening att barrskogsmesen aldrig kunde flyga 

över dem, men väl runt dem. 

Ur underlagen från skogsstyrelsen och länsstyrelsen (se Sammanfogning av databaser 

och underlag i GIS, som underlag för spridningsanalys) valdes våtmarker, småvatten och 



 

sjöar (med en area mindre än 1.5ha) ut som potentiella yngeldammar. Underlaget 

kompletterades med flygbildstolkade småvatten inom Karlstads tätort. Varje potentiell 

yngeldamm tillskrevs därefter en värdefaktor utifrån vilken typ av miljöer som omgav 

dammen:

 

I spridningsanalysen för groddjuren bedömdes de kunna röra sig obehindrat genom 

lövskog, öppen- och halvöppen mark samt över småvatten. Genom barrskog och över 

öppet vatten med endast lätt motstånd. Tättbebyggt område och öppen mark utan 

skyddande markskikt räknades som svårt att passera och väg mycket svår. Huskroppar 

utgjorde i analysen barriärer för spridning i den mening att groddjuren aldrig kunde 

krypa över dem, men väl runt dem. 

Då reliktbocken snarare är beroende av enskilda träd av rätt kvalitet än stora 

sammanhängande barrskogsområden, skiljer sig dess krav på livsmiljö delvis från 

barrskogsmes, och kan alltså ses som en vidareutvecklad och förfinad version av 

barrskogkvalitén. Som tidigare nämnt är det gamla och solbelysta tallar som reliktbocken 

eftertraktar. Tyvärr är de befintliga dataunderlagen bristfälliga vad avser mängden 

dokumenterade lämpliga tallar även inkluderat flygbildstolkningen, därför 

kompletterades urvalet av livsmiljöer med områden med gammal skog med talll. Det kan 

antas att det i dessa områden åtminstone för finns en lämplig tall. Till detta användes 

sammanlagt sju dataunderlag: Karlstad kommuns reliktbocksinventering, biotopkarta, 

skogsbruksplan och skogsfas, Länsstyrelsen i Värmlands skyddsvärda träd, 

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper och flygbildstolkade tallobjekt, Informationen från 

kommunens reliktbocksinventering och flygbilstolkningen kunde användas direkt, 

medan specificerade urval behövdes göras från de andra underlagen.  

Från biotopkartan gjordes det urvalet i tre steg varvid det första avsåg att identifiera 

talldominerad skog. Det SQL-kommandot som användes var: 

Vid det andra steget gjordes ett urval av äldre skog, vilket gjordes ur kommunens 

skogfas-dataunderlag. Det SQL-kommandot som användes var: 

 

Därefter jämfördes de två urval en mot varandra och överlappande områden utgjorde 

det slutgiltiga underlaget för dessa dataunderlag.  

 

 

 



Från kommunens skogsbruksplan gjordes ett urval av äldre skog med en tallandel på 

minst 20 %. Det SQL-kommandot som användes var: 

 

Från dataunderlaget med skyddsvärda träd valdes alla tallar ut. Det SQL-kommandot 

som användes var: 

 

Från skogsstyrelsens dataunderlag med nyckelbiotoper granskades varje enskilt objekt 

mot skogsstyrelsens hemsida där information om nyckelbiotoperna finns samlad. Om 

gammal tall dokumenterats i nyckelbiotopen valdes den ut som en lämplig livsmiljö.  

I spridningsanalysen för reliktbock bedömdes den kunna röra sig obehindrat genom 

barrskog och öppen- halvöppen mark med inslag av barrträd, och enom lövskog och 

öppen mark med endast litet motstånd. Öppet vatten samt bebyggd- och hårdgjord 

mark beräknades kunna passeras med visst motstånd, och väg med mycket motstånd. 

Huskroppar utgjorde i analysen barriärer för spridning i den mening att reliktbocken 

aldrig kunde flyga över dem, men väl runt dem.  

Som potentiella livsmiljöer för vildbin valdes alla skogsbryn ut ur ”Karlstad _motstand”. 

Utöver detta räknades område större än 5kvadratmeter, där jordmånen var sand eller 

annat finkornigt material, och där lutningen är större än 30 grader. Vidare var de 

potentiella boplatserna tvungna att ligga inom 500 meter från öppen mark med 

blommande växter där vildbina kan söka föda. Öppen mark med blommade växter 

valdes ut ur ”Karlstad _motstand” med SQL-kommandot: 

 

I spridningsanalysen för vildbina bedömdes de kunna röra sig obehindrat genom alla 

typer av öppen- och halvöppen mark, och endast med lätt motstånd genom alla typer av 

skog. Ung skogsplantering, vatten och väg räknades kunna passeras med visst motstånd 

och tät bebyggelse med svårt motstånd. Huskroppar utgjorde i analysen barriärer för 

spridning i den mening att vildbina aldrig kunde flyga över dem, men väl runt dem.  

Ur Länsstyrelsens inventeringsunderlag för värdefulla träd, vilket erhölls i GIS-

punktformat, extraherades alla ädellövträd, vilka utgör möjliga livsmiljöer för 

≥ ≥ 



 

ädellövträdslevande insekter. Punktskiktet konverterades sedan till polygoner genom att 

buffra 12.5m från punkterna, så att varje värdeträd representerades av en cirkulär 

polygon med 25m diameter. Denna diameter kan sägas vara en ganska grov 

generalisering av trädkronornas faktiska bredd. Måttet kan dock anses representativt ur 

livsmiljösynpunkt, då de flesta organismer som vistas inom en sådan 25 m cirkel kan 

antas vara medvetna om trädets existens. Överlappande polygoner slogs samman för att 

representera en livsmiljö med ett visst antal ädellövträd. Ytterligare faktorer som låg till 

grund för värderingen av livsmiljöerna var den samlade tillgången på håligheter och 

mulm i träden där områden med flera grova träd med registrerade håligheter med mulm 

har ett högre värde än ett område med få klena träd och utan registrerade håligheter med 

mulm. Med de erhållna analysresultaten har alla potentiella livsmiljöer värderats utefter 

sin placering i nätverket, mängd grova träd och mulm, samt roll som knutpunkt. 

Därefter beräknades en ”värdefaktor” på alla träd. Värdefaktorn baserades på 

information i inventeringen om registrerade håligheter med/utan mulm, samt omkretsen 

på trädet. Nedanstående formel användes för att beräkna värdefaktorn för vart av de 

individuella träden inom analysområdet:  

((Hålighet_uppe * mulm) + (hålighet _nere * mulm)) * Omkrets 

Därefter applicerades ett poängsystem enligt nedan:  

Hålighet 

 Stor hålighet finns = 2  

 Liten hålighet finns = 1 

 Hålighet saknas = 0 

Mulm 

 Mulm finns = 2 

 Mulm saknas = 1 

Med poängsystemet kunde den samlade värdefaktorn som mest bli 9 ((2*2)+(2*2)+1) 

multiplicerat med trädets omkrets. Det lägsta värdet kunde bli 1 ((0*1)+(0*1)+1) 

multiplicerat med trädets omkrets.  

Med denna ekvation kunde alla ädellövträd inkluderas som potentiella livsmiljöer i 

analysen, men att deras värde som livsmiljö blev direkt kopplade till trädens diameter, 

håligheter, tillgång på mulm och tillgång på död ved.  

I spridningsanalysen för vildbina bedömdes de kunna röra sig obehindrat genom alla 

typer av ädellövskog, öppen- och halvöppen mark, och med lätt motstånd över 

våtmarker och hällmarker. Genom barrskog, triviallövskog och över öppet vatten 

räknades motståndet som hårt och genom tät bebyggelse som mycket hårt. Huskroppar 

utgjorde i analysen barriärer för spridning i den mening att de ädellövträdslevande 

insekterna aldrig kunde flyga över dem, men väl runt dem. 

Kvaliteten på resultatet av en spridningsanalys är (liksom andra analysmetoder) beroende 

på kvaliteten på det underlag som använts i analysen. Inom detta uppdrag användes 

flertalet dataunderlag med varierande kvalitet:  

 Inom det området som täcks av Karlstad kommuns marktäckekarta räknas 

kvaliteten som medelhög. Den största bristen som observerats är att dataunderlaget 

ger en felrepresenation av verkligheten, exempelvis när dataunderlaget anger att ett 

område täcks av en grönyta men att det i verkligheten är bebyggt, vilket antas bero 

på att dataunderlagen inte uppdateras tillräckligt frekvent.  



 Länsstyrelsens databas med skyddsvärda träd levereras som punktobjekt i GIS. I 

biotopkartan (”Karlstad_motstånd”) som skapades som grund för 

spridningsanalyserna omvandlades varje punkt till en cirkel med 25 m diameter, 

vilket kan sägas vara en ganska grov generalisering av trädens kronors faktiska 

bredd. Måttet kan dock anses representativt ur habitatsynpunkt, då de flesta 

organismer som vistas inom en sådan 25 m cirkel kan antas vara medvetna om 

trädets existens. Träden i länsstyrelsens databas är fältbesökta och kvaliteten räknas 

därför som hög.  

 De områden som ingår i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och inventering 

av naturvärdesområden tillskrivs hög kvalitet. En fysisk person har besökt varje 

område och gjort en bedömning.  

 Informationen i Karlstads kommuns skogsbruksplan (2011) tillskrivs hög kvalitet, då 

varje skogsområde innehöll tydlig information om fördelningen av träd av olika 

arter, medelålder på beståndet och en länk till ett objektsblad där mer information 

om objekten kunde återfinnas. 

 En genomgående brist i dataunderlagen är att tydliga beskrivande metadatablad ofta 

saknades för de olika mottagna GIS-skikten. Detta begränsade framförallt 

möjligheterna till sammanslagning med andra dataunderlag, vilket i sin tur påverkade 

hur fokusarternas livsmiljöer och rörelsemöjligheter värderas. 

1. Tofsmes. Litet är känt om tofsmesens faktiska rörelsemönster i landskapet, men 

ringmärkta individer har återfångats över 10 km från ringmärkningsplatsen (Rodríguez 

et al. 2007) och de har observerats på öar långt ut i Stockholms skärgård långt ifrån 

fastlandets sammanhållna skogsområden (Artportalen), vilket antyder att de 

åtminstone ibland vågar sig utanför sina häcknings- och födosöksmiljöer. Spridda 

muntliga uttalanden finns från ett par mycket etablerade ekologer om att de flyger 

allt emellan 50-400m över öppen terräng för att ta sig mellan barrskogsområden 

som utgör lämpliga livsmiljöer.  

2. Reliktbock. Kunskapsunderlag saknas helt om hur långt reliktbockar flyger mellan 

de solbelysta tallar som utgör dess livsmiljöer. Troligt är att ”träffsäkerheten” i deras 

navigation försämras när de flyger över längre avstånd än när de flyger över korta 

avstånd. Då sån stor osäkerhet råder angående OM spridning ens är ett hinder för 

reliktbocken är det enligt försiktighetsprincipen säkrast att utgå ifrån att de inte 

sprider sig tiotals mil mellan livsmiljöer, och att alla tallar som vi upplever har rätt 

kvalitéer undantas exploatering.  

3. Ädellövträdslevande insekter. Gruppen innefattar ett stort antal arter. Många arter i 

gruppen sprider sig betydligt kortare än de 2500 meter som använts som maximalt 

spridningsavstånd i Ekologigruppens analys. Andra arter sprider sig antagligen 

betydligt längre. Ekologigruppens analys är inte utförd för en viss art, och resultaten 

av analysen är snarare en utsago om att ”för en art knuten till ädellövträd med mulm, och 

som kan sprida sig 2500 meter är de områden som analysen identifierat som viktiga som utgör 

knutpunkter för transport mellan andra områden med ädellövträd”.  



 

För att skapa en ekologisk konnektivitetsanalys krävs dels att den som utför analysen 

definierar de områden mellan vilka konnektiviteten ska analyseras. Hur långt får det vara 

mellan dessa områden och får samband tecknas över vilken typ av mark som helst? 

Ekologigruppen arbetar med ekologisk konnektivitet med en nätverksteoriapproach, 

med det svenskutvecklade GIS-verktyget MatrixGreen som ett viktigt redskap. För att 

räkna in skogsområdenas naturvärden som faktorer som påverkar hur funktionellt ett 

skogsområde är som livsmiljö för en modellart använder Ekologigruppen Conefor 

Sensinode. 

Analyserna av spridningsnätverk är tekniskt komplicerade, och konceptet kring 

nätverksmodeller kan vara svårt att beskriva. En lättförståelig metafor för hur de 

tekniska verktygen identifierar de viktigaste områdena skulle till exempel kunna vara att 

likna de ekologiska spridningsnätverken vid Stockholms kollektivtrafik (se Figur 16 

nedan). De områden som utgör modellartens livsmiljö kan liknas vid stationer eller 

hållplatser i nätverket, och länkarna mellan stationerna är den väg som fordonet åker 

mellan hållplatserna.  

Den allra viktigaste hållplatsen ur ett nätverksperspektiv är T-Centralen, och om till 

exempel en olycka gör att tåg inte kan passera stationen så ger det stor påverkan på alla 

resor inom nätverket. Om olyckan istället sker på en tunnelbanestation långt ut i 

tunnelbanenätet, exempelvis Hässelby strand, så påverkar det de boende i just Hässelby 



strand men övriga delar av tunnelbanan kan fortsätta fungera som vanligt. För att ta det 

ytterligare ett steg, om olyckan istället sker på en busslinje i Vinsta så påverkar det inte 

tunnelbanetrafiken alls. För att vidareutveckla metaforen kring tunnelbanenätet som ett 

spridningsnätverk så finns vid varje hållplats och station en varierande tillgång på varor 

och tjänster som gör dem olika attraktiva för människor att upprätthålla sig vid. Stationer 

med en stor tillgång på varor och tjänster räknas ur analysperspektiv som mer attraktiv, 

och tillgången på varor och tjänster motsvaras i den faktiska konnektivitetsanalysen av 

naturvärdet hos modellarens olika livsmiljöer. En tunnelbanestation med en stor tillgång 

av varor och tjänster är mer attraktiv som livsmiljö och som miljö att röra sig till och 

från med hjälp av kollektivtrafiken. 

Det finns även hållplatser utan tillgång på attraktiva varor och tjänster, men som kan 

vara viktiga som knutpunkter i kollektivtrafikläget på grund av sitt strategiska läge. Ett 

bra exempel är busshållplatser på motorvägar. I ekologiska konnektivitetsanalyser blir 

små områden med låg kvalitet som livsmiljö för modellarten men med ett högt värde 

som knutpunkt så kallade ”stepping stones”, eller knutpunkter mellan kärnområden som 

även erbjuder ett visst skydd.  

Ett bra exempel på en ”stepping stone” i den vanliga stadsmiljön är de trafikdelare som 

kan finnas vid övergångsställen på vägar med fler än tre filer (se Figur 17 nedan). På 

promenaden mellan Ekologigruppens kontor på Åsögatan på Södermalm och  

Medborgarplatsens T-Bana måste Folkungagatan passeras. Båda sidorna av gatan är 

säkra för gångtrafikanter och har god tillgång på varor och tjänster. Trafikdelaren mellan 

körfälten på Folkungagatan erbjuder i dagsläget inga varor eller tjänster, men är en 

välkommen refug för gångtrafikanter när bilarna får grönt ljus att köra. 

Ekologigruppens metodik går alltså korthet ut på att identifiera de viktigaste vägarna 

mellan de modellartens livsmiljöer som håller högst kvalitet (kärnområden), samt att 

identifiera de livsmiljöer som håller lägre kvalitet men som fortfarande är viktiga som 

knutpunkter vid förflyttning mellan kärnområdena då de ligger på en strategiskt viktig 

plats i landskapet (stepping stones). 

  



 

Marktyp Motstånd 

tofsmes 

Motstånd 

ädellövträdslevande 

insekter 

Motstånd 

groddjur 

Motstånd 

vildbin 

Motstånd 

relikbock 

HÄLLMARK 2 1 2 1 1 

KULTIVERAD GRÄSMARK 2 1 2 1 1 

PARK/GRÄSMATTA/TRÄDGÅRD/TOMT 2 1 2 1 1 

TORR RISHED 2 1 2 1 1 

EXPLOATERAD MARK 

(OSPECIFICERAD) 

3 1 1 1 2 

FRISK-VÅT GRÄS-ÖRTVEG PÅ 

SEDIMENTSTRAND 

3 1 1 1 2 

FRISK GRÄS- OCH ÖRTDOMINERAD 

GRÄSMARK (FRISKÄNG) 

3 1 1 1 2 

FRISK GRÄS- OCH ÖRTDOMINERAD 

GRÄSMARK (FRISKÄNG) 

3 1 1 1 2 

FUKTIG GRÄS- OCH ÖRTDOMINERAD 

GRÄSMARK (FUKTÄNG) 

3 1 1 1 2 

GRUS/SANDTÄKT 3 1 1 1 2 

HÄLLMARK 3 1 1 1 2 

KULTIVERAD GRÄSMARK 3 1 1 1 2 

KULTIVERAD GRÄSMARK 3 1 1 1 2 

KULTURMARK (OSPECIFICERAD) 3 1 1 1 2 

KULTURMARK (OSPECIFICERAD) 3 1 1 1 2 

LÖVBUSKVEGETATION 3 1 1 1 2 

PARK/GRÄSMATTA/TRÄDGÅRD/TOMT 3 1 1 1 2 

PARK/GRÄSMATTA/TRÄDGÅRD/TOMT 3 1 1 1 2 

RUDERATVEGETATION 3 1 1 1 2 

FRISK-VÅT GRÄS-ÖRTVEG PÅ 

MORÄNSTRAND 

3 1 1.5 1 2 

FRISK-VÅT GRÄS-ÖRTVEG PÅ 

SEDIMENTSTRAND 

3 1 1.5 1 2 

FRISK GRÄS- OCH ÖRTDOMINERAD 

GRÄSMARK (FRISKÄNG) 

3 1 1.5 1 2 

FUKTIG GRÄS- OCH ÖRTDOMINERAD 

GRÄSMARK (FUKTÄNG) 

3 1 1.5 1 2 

GRÄSHED/TORR GRÄSMARK 3 1 1.5 1 2 

KULTIVERAD GRÄSMARK 3 1 1.5 1 2 

KULTURMARK (OSPECIFICERAD) 3 1 1.5 1 2 



Marktyp Motstånd 

tofsmes 

Motstånd 

ädellövträdslevande 

insekter 

Motstånd 

groddjur 

Motstånd 

vildbin 

Motstånd 

relikbock 

KULTURMARK (OSPECIFICERAD) 3 1 1.5 1 2 

LITEN RIS- GRÄS- ÖRTDOMIN YTA 3 1 1.5 1 2 

PARK/GRÄSMATTA/TRÄDGÅRD/TOMT 3 1 1.5 1 2 

REN/DIKE/RESTYTA FRÅN GGD 3 1 1.5 1 2 

'TORR GRÄS- OCH ÖRTDOMINERAD 

GRÄSMARK (TORRÄNG)' 

3 1 1.5 1 2 

TORR RISHED 3 1 1.5 1 2 

ÅKER/VALL 3 1 3 1 2 

ÅKER/VALL 3 1 3 1 2 

ÄDELLÖVSKOG (OSP PÅ NORMAL 

MARK 

2 1 1 2 2 

FASTMATTEMYR (HALVGRÄSVAR) 2 2 2 1 1 

FASTMATTEMYR (STARR-ÖRTVAR) 2 2 2 1 1 

MJUKMATTEMYR (HALVGR-

VITMOSSVARIANT) 

2 2 2 1 1 

RISTUVEMYR 2 2 2 1 1 

RISTUVEMYR (KRÅKBÄR -

TRANBÄRVARIANT) 

2 2 2 1 1 

RISTUVEMYR (ODON-SKVATTRAM-

DVÄRGBJÖRKVAR) 

2 2 2 1 1 

TORVTÄKT 2 2 2 1 1 

FASTMATTEMYR (HALVGRÄSVAR) 3 2 1 1 2 

MJUKMATTEMYR (HALVGR-

VITMOSSVARIANT) 

3 2 1 1 2 

RISTUVEMYR 3 2 1 1 2 

SUMPKÄRR 3 2 1 1 2 

VIDEKÄRR 3 2 1 1 2 

FASTMATTEMYR (HÖGSTARRVAR 3 2 1.5 1 2 

FASTMATTEMYR (STARR-ÖRTVAR) 3 2 1.5 1 2 

HÖGSTARRKÄRR 3 2 1.5 1 2 

LITEN SANKMARKSYTA 3 2 1.5 1 2 

LÖSBOTTENMYR (HALVGRÄS) 3 2 1.5 1 2 

LÖSBOTTENMYR (ÖRT-

STARRVARIANT) 

3 2 1.5 1 2 

MJUKMATTEMYR (HALVGR-

VITMOSSVARIANT) 

3 2 1.5 1 2 

MJUKMATTEMYR (ÖRT-STARR-

VITMOSSVARIANT) 

3 2 1.5 1 2 

RISTUVEMYR 3 2 1.5 1 2 



 

Marktyp Motstånd 

tofsmes 

Motstånd 

ädellövträdslevande 

insekter 

Motstånd 

groddjur 

Motstånd 

vildbin 

Motstånd 

relikbock 

RISTUVEMYR (KRÅKBÄR -

TRANBÄRVARIANT) 

3 2 1.5 1 2 

RISTUVEMYR (ODON-SKVATTRAM-

DVÄRGBJÖRKVAR) 

3 2 1.5 1 2 

SUMPKÄRR 3 2 1.5 1 2 

FASTMATTEMYR (HALVGRÄSVAR) 3 2 1.5 1 2 

BLOCK-STENMARK 3 2 5 1 2 

GRUS-SANDMARK 3 2 5 1 2 

GRUS/SANDTÄKT 3 2 5 1 2 

HÄLLMARK 3 2 5 1 2 

LITEN SUBSTRATMARKSYTA 3 2 5 1 2 

TORVTÄKT 3 2 5 1 2 

BARRSKOG AV LAVRISTYP 1 3 2 2 1 

BARRSKOG AV LAVTYP 1 3 2 2 1 

BARRSKOGSMYR 1 3 2 2 1 

FRISK BARRSKOG (INK TORR UTAN 

LAV) 

1 3 2 2 1 

FUKTIG BARRSKOG 1 3 2 2 1 

HÄLLMARKSTALLSKOG 1 3 2 2 1 

LITEN SKOGSYTA 1 3 2 2 1 

VÅT BARRSKOG / SUMPBARRSKOG 1 3 2 2 1 

ALKÄRR 2 3 1 2 2 

FRISK LÖVSKOG (INK TORR UTAN 

LAV) 

2 3 1 2 2 

FUKTIG LÖVSKOG 2 3 1 2 2 

LITEN SKOGSYTA 2 3 1 2 2 

LÖVSKOGSMYR 2 3 1 2 2 

SUMPALSKOG 2 3 1 2 2 

VÅT LÖVSKOG / SUMPLÖVSKOG 2 3 1 2 2 

VATTEN 3 3 1 2 2 

VATTEN 3 3 1 2 2 

VATTEN 3 3 1 2 2 

VATTEN  3 3 1 2 2 

VATTEN 3 3 1 3 2 

TRÄDPLANTERING 2 3 2 3 2 

TRÄDPLANTERING 2 3 3 3 2 

TRÄDPLANTERING 2 3 3 3 2 

VATTEN 3 3 2 3 3 



Marktyp Motstånd 

tofsmes 

Motstånd 

ädellövträdslevande 

insekter 

Motstånd 

groddjur 

Motstånd 

vildbin 

Motstånd 

relikbock 

VÄG 3 3 10 3 4 

BERGSTÄKT 4 3 5 5 3 

DEPONI 4 3 5 5 3 

TÄT BEBYGGELSE' 2 4 5 5 2 

TÄT BEBYGGELSE' 3 4 2 5 3 

EXPLOATERAD MARK 

(OSPECIFICERAD) 

4 4 5 5 3 

INDUSTRIOMRÅDE 4 5 5 5 3 

TÄT BEBYGGELSE' 4 5 5 5 3 

Byggnader 20 20 20 20 20 

 

 


