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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud Lövskog kring Karlstad 
Slutversion 
2019-11-05 

Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Karlstads kommuns teknik- och fastighetsförvaltning 
analyserat ekologiska samband för entita och jättesvampmal, två arter knutna till bland- 
och lövskogsområden. Resultatens av analyserna skall användas i kommunens 
kommande planering och naturvårdsarbete, och kompletterar tidigare analyser av 
habitatnätverk för tofsmes, reliktbock, ädellövträdslevande insekter, groddjur och 
vildbin. 

Resultatet av analyserna av habitatnätverk har lett till två slutsatser, nämligen att: 

§ Den rumsliga utbredningen och spridningssambanden mellan ung till medelålders och 
gammal bland- och lövskog är goda. Den unga till medelålders skogen fungerar som 
livsmiljö för till exempel entita, så länge det finns tillgång på håligheter som kan 
användas för bobygge. Klarälven och Karlstads tätort utgör i viss mån en form av 
hinder för spridning, men det finns många vägar över vattendraget på ställen där skog 
växer ända fram till älvstranden. 

§ Den rumsliga utbredningen av medelålders till gammal bland- och lövskog är lägre än 
utbredningen av ung till medelålders skog. De långa avstånden mellan de äldre 
områdena gör att spridningssambanden mellan möjliga livsmiljöer är sämre för en 
svagt flygande art som jättesvampmal. Det är dock inte möjligt att i GIS identifiera de 
vedsvampar som jättesvampmalen lägger sina ägg utan bara att hitta äldre områden 
med rätt naturtyp där svamparna troligen finns.  

Delar av de viktiga spridningskorridorer som identifieras i analyserna av habitatnätverk 
för entita och jättesvampmal var gemensamma för båda arterna (grön och blå ring i 11 
på sid 21). För den mer lättspridda entitan identifierades skogen norr om I2-
kasernområdet som en viktig del av habitatnätverket, liksom för reliktbock, 
ädellövträdslevande insekter samt för vildbin i tidigare analyser från (grön ring i Figur 11 
på sid 21). 

Skogarna vid Vänernstranden (röd ring i Figur 11 på sid 21) och kring Zakrisdal 
identifierade som viktiga för groddjur, tofsmes och vildbin identifierades i analyserna av 
habitatnätverk 2016, liksom i analysen för entita 2019. 

Till rapporten levereras även GIS-underlag från analyser, där många aspekter av 
resultaten blir tydligare än i A5-format i en rapport. 
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Bakgrund  
Ekologigruppen har på uppdrag av Karlstads kommuns teknik- och fastighetsförvaltning 
analyserat ekologiska samband för två arter knutna till bland- och lövskogsområden 
kring Karlstads tätort. Resultatens av analyserna skall användas i kommunens 
kommande planering och naturvårdsarbete, och kompletterar tidigare analyser av 
habitatnätverk för tofsmes, reliktbock, ädellövträdslevande insekter, groddjur och vildbin 
(Ekologigruppen 2016). 

Analysområde 
I analysen av habitatnätverk för arter knutna till bland- och lövskogsområden användes 
samma avgränsning för analysområdet som i tidigare arbete med ekologiska samband 
kring Karlstads tätort (se Figur 1). Analysområde inkluderar större delen av Karlstads 
kommun, och hela Hammarö kommun.  

 
Figur 1 - Avgränsning för analysområde kring Karlstads tätort i röd färg. 

 

Val av fokusarter  
I Karlstads kommun förekommer framför allt två typer av lövskogsmiljöer, fuktig 
triviallövskog i anslutning till Vänern och vattendrag, och hagmarks- och 
lövskogsmiljöer i anslutning till gårdar, skogsbryn och beteshagar. Äldre lövträd är en 
bristvara i skogslandskapet, dels på grund av att de tidigare ofta aktivt höggs bort för att 
ge plats åt gran som producerar en större volym virke per yta med mindre behov av 
aktiv skötsel, dels på grund av skogsbruksnäringens tidigare användning av 
växtbekämpningsmedel (t.ex. hormoslyr) som aktivt dödar lövträd men lämnar barrträd 
oskadda. Till de svenska triviallövträdsarterna räknas bland andra björkar, asp, alar, 
pil/vide/Salix, samt rönnar och oxlar. Till ädellövträden räknas bland andra ek, ask, bok, 
alm, lind, avenbok, lönn och fågelbär. Samtliga trädarter har flera enskilda arter knutna 
till sig, där gammal ek och asp särskiljer sig som värdarter för ett stort antal insekter och 
svampar. Många lövträd blir med åldern håliga antingen på grund av naturlig rötning av 
kärnveden eller på grund av yttre påverkan från vedlevande insekter och fåglar. 

För att spegla sambanden mellan olika typer av bland- och triviallövskogsmiljöer valdes 
två olika fokusarter från olika artgrupper ut.  
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud Lövskog kring Karlstad 
Slutversion 
2019-11-05 

Entita – hålhäckande lövskogsart 
Entitan (Poecile palustis) häckar i löv- och blandskog och förekommer framför allt i södra 
Sverige och norrut upp till strax norr om Dalälven. Entitan (se omslag för bild) är en 
hålhäckare, men kan själv inte hacka fram sina bohål varför den är beroende av löv- och 
blandskogsmiljöernas naturliga håligheter. Entitan har ett väldigt stabilt revirsystem där 
gamla fåglar driver iväg sina egna ungar efter att de blivit flygfärdiga, men låter andra 
ungfåglar stanna inom reviret i en vinterflock utanför häckperioden. Ungfåglar rör sig i 
genomsnitt bara 800–1000 meter från födelseplatsen. Entitan var under perioden 2005–
2010 rödlistad som nära hotad (NT) på grund av en betydande populationsminskning de 
senaste 30 åren, men räknas i de senaste bedömningarna 2010 och 2015 inte som hotad. 
Populationsminskningen antas vara en följd av att mängden möjliga livsmiljöer minskat 
och att lämpliga miljöer nu ligger längre ifrån varandra än i det historiska småbrutna 
landskapet. De äldre fåglarnas ortstrohet och ungfåglarnas korta spridningsavstånd 
verkar även göra entitan ovillig att flyga över öppna partier, där den nyttjar trädridåer 
och små dungar av träd när den förflyttar sig från födselplatsen. (Artdatabanken, 
artfaktablad 103020). 

 

Jättesvampmal – larvutveckling i tickor och ved på lövträd 
Jättesvampmalen Scardia boletella (Figur 2) är en av Europas största malarter och rödlistad 
som nära hotad (NT). I Sverige förekommer den framför allt i bland- och lövskog söder 
om Dalälven. Larvutvecklingen sker i vedlevande svampar på framför allt björk, och 
vanliga värdarter är fnöskticka och björkticka (Artdatabanken, artfaktablad 101735). 

En lång kontinuitet av tickor (och lövträd) är troligtvis viktigt för att jättesvampmalen 
överleva långsiktigt i ett landskap. Svenska fältstudier antyder att den är en dålig flygare 
och har svårt att kolonisera nya lokaler och i Fritz 2004 (se Referenser) diskuteras att 
frekvensen av koloniserade lämpliga lövskogsmiljöer sjunker drastiskt när avståndet från 
en koloniserad livsmiljö är längre än 500 meter. 

 
Figur 2 - Jättesvampmal Scardia boletella. Källa: Naturhistoriska riksmuseet. Foto och preparat: O. Lundblad 
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Analyser av habitatnätverk för fokusarter 
Analyserna av habitatnätverk för bland- och lövskogsarterna entita och jättesvampmal är 
utförda i GIS, och med hjälp av nätverksanalysprogrammen Graphhab (Foltête et. al, 
2012) och Conefor Sensinode (Saura och Torné 2012). Det grundläggande upplägget är 
detsamma som i Ekologigruppen 2016, men utveckling av effektivare arbetsflöden och 
verktyg har krävt vissa förändringar. 

Liksom i tidigare analyser har habitatnätverken för entita och jättesvampmal skapats med 
hjälp av nätverksanalys, där Graphhab användes för att skapa ett nätverk av livsmiljöer 
(”patcher” på nätverksanalysspråk) och spridningsvägar (länkar) för fokusarterma 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.  

Med det nätverksanalytiska arbetssättet delas landskapet upp i livsmiljö och inte livsmiljö för 
respektive fokusart. Mellan de områden som definieras som livsmiljö för respektive 
fokusart tecknas länkar som representerar den ”minst kostsamma” vägen över ett 
område som inte utgör livsmiljö. Kostnaden för förflyttning beräknas över ett 
friktionsraster, där olika marktyper är olika kostsamma att passera. I analyserna av 
habitatnätverk för entita och jättesvampmal har friktionen i de olika marktyperna delats 
in i fyra klasser där olika typer av skog har lågt motstånd, exploaterad mark och 
sjö/vattendrag medelhögt motstånd, vägar och järnvägar högt motstånd, och 
huskroppar mycket högt motstånd. 

Underlagsdata i analyser 
I det underlagsdata som framställdes i tidigare analyser av habitatnätverk kring Karlstads 
tätort bedömdes triviallövträd vara illa representerade. Av den anledningen bestämdes 
istället att underlagsdata i analyser av habitatnätverk för arter knutna till bland- och 
triviallövskog skulle hämtas från nya Nationella Marktäckedata (Metria och 
Naturvårdsverket 2017) som tillgängliggjordes för allmänheten i mars 2019. För att få in 
ett mått av ålder (och kvalitet som möjlig livsmiljö) så importerades även uppskattad 
ålder från SLU Skogskarta (version 2010) till de avdelade bestånden med bland- och 
lövskog.  

Underlag för habitatnätverk för entita 
I analysen av habitatnätverk för entita studerades möjliga spridningssamband mellan 
bland- och lövskogsområden med en minsta storlek på 0,5 hektar och ett maximalt 
avstånd på 1000 meter emellan. Områden inom 100 meter från varandra slogs samman 
till en enhet. Anledningen till hopslagningen var att dels att antalet områden innan 
hopslagningen var för stort för att analysera i Conefor Sensinode på ett effektivt sätt, 
dels att områden som ligger så geografiskt nära varandra troligtvis utgör ett enskilt revir 
för en familjegrupp av entitor. I underlaget gjordes även en sortering av vilka område 
som uppfyller ett av kraven: 

§ En medelålder på över 40 år enligt SLU skogskarta 
§ En spridning av åldrar inom beståndet på över 30 år enligt SLU skogskarta 

I de områden som uppfyllde något av kraven bedöms förutsättningarna för att fungera 
som revir för entita vara högre än i områden som inte uppfyllde något av kraven, då 
mängden möjliga bohål är högre i ett äldre bestånd än i ett yngre.  

Vi har i analysen utgått ifrån att entitan kan sprida sig maximalt 1000 meter mellan de 
utvalda bland- och lövskogsområdena. Över öppen mark, vägar och vattendrag är 
spridningavståndet kortare, och huskroppar utgör barriär för spridning (men går att gå 
runt). 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud Lövskog kring Karlstad 
Slutversion 
2019-11-05 

Underlag för habitatnätverk för jättesvampmal 
I analysen av habitatnätverk för jättesvampmal studerades liksom för entita möjliga 
spridningssamband mellan bland- och lövskogsområden med en minsta storlek på 0,5 
hektar, men där ”högstaåldern” inom bestånden översteg 80 år enligt SLU skogskarta. I 
de gamla bland- och lövträdsbestånden är chansen större att flera träd är angripna av 
någon av de tickor som jättesvampmalen behöver för sin larvutveckling, samtidigt som 
chansen även är större att det finns döda eller döende träd som substrat för tickorna att 
växa på. 

Vi har i analysen utgått ifrån att jättesvampmalen kan sprida sig maximalt 500 meter 
mellan de utvalda bland- och lövskogsområdena. Över vägar och vattendrag är 
spridningavståndet kortare, och huskroppar utgör barriär för spridning (men går att gå 
runt). 
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Resultat av analyser 
Sedan Ekologigruppens tidigare analyser av habitatnätverk kring Karlstad tätort (2016) 
har våra metoder för att presentera resultat av analyser av habitatnätverk utvecklats. I 
korthet går förändringarna ut på att vi i våra nyare rapporter inkluderar fler områden i 
det vi benämner viktiga spridningskorridorer.  

I denna rapport presenteras först resultaten av analyserna med samma urval som det 
som användes i 2016 års rapport om habitatnätverk kring Karlstads tätort, det vill säga 
att de 5 % av det totala antalet möjliga livsmiljöer för fokusarten som är viktigast för 
spridningen i landskapet presenteras med röd färg och de påföljande 10 % av områden 
som är näst viktigast i gul färg. I delkapitlet ”Vad betyder resultaten och tolkningarna?” 
(sid 14) presenteras sedan samma analysdata, men med de 30 % av det totala antalet 
möjliga livsmiljöer för fokusarten som är viktigast för spridningen i landskapet 
markerade med en genomskinlig buffer, vilket är den visualisering vi oftast använder 
2019. 

Habitatnätverk för entita  
I resultaten av habitatnätverksanalysen för entita har viktiga spridningsvägar mellan 
bland- och triviallövskogsområden identifierats och illustrerats i Figur 3 och i Figur 4.  

I stora delar av analysområdet är spridningssambanden goda även om den totala ytan av 
bland- och lövskog är låg, och i de västra och centrala delarna av analysområdet är 
sambanden generellt bättre än i de östra delarna.  

De tydligaste hindren för spridning mellan bland- och triviallövskogsområden i centrala 
delarna av analysområdet är den täta bebyggelsen i Karlstad, samt Klarälven och den 
älvnära bebyggelse norr om Karlstads stadskärna (se orange pilar i Figur 4 nedan). I det 
tätbebyggda Karlstad saknas större skogsområden som refuger och källor till spridning, 
och längs Klarälven gör bebyggelsen på stränderna samt själva vattendragets bredd att 
avstånden mellan skogsområden på ömse sidor blir långa. 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud Lövskog kring Karlstad 
Slutversion 
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Särskilt viktigt att notera är att även om tillgången på möjliga livsmiljöer för entita är stor 
i Hammarö kommun i södra delen av analysområdet, så är spridningsmöjligheterna till 
och från Hammarö små. I resultaten av analysen av habitatnätverk för entita så är en 
smal möjlig spridningskorridor identifierad genom västra delarna av stadskärnan från 
Mariebergsskogen till Borgmästarholmen (blå ring i Figur 4) och en lite bredare möjlig 
spridningskorridor väster om Zakrisdal längs skogarna vid Vänernstranden (se röd ring i  
Figur 4). 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Resultat av analys av habitatnätverk för entita kring Karlstads tätort, med visualisering enligt 2016 års metod. Avgränsning 
för analysområde markeras med röd linje, viktiga spridningskorridorer i habitatnätverket markeras med genomskinling röd och gul 
färg. Spridningskorridorerna innefattar både de viktiste vägarna mellan livsmiljöerna för entita, och själva bland- och 
lövskogsområdena som utför livsmiljöerna. 
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Figur 4 - Resultat av analys av habitatnätverk för entita kring Karlstads tätort, med visualisering enligt 2016 års metod. Bland- och 
lövskogsområden markeras i kartan med röd, gul eller grön färg. Viktiga spridningskorridorer i habitatnätverket markeras med 
genomskinling röd eller gul färg. Ritade pilar i orange färg med blå bård markerar vår tolkning av viktiga avsnitt och rörelsemönster i 
habitatnätverket, där smalare spridningskorridoner binder ihop större och mer robusta delar av habitatnätverket. Orange pilar med 
blå bård representerar vår tolkning av de viktigaste tätortsnära spridningssambanden för entita med 2016 års urval. De blå och 
röda ringarna markerar möjlig spridningskorridorer till skogarna i Hammarö kommun, där blå ring markerar en smal möjlig 
spridningskorridor genom stadkärnan mellan Mariebergsskogen och Borgmästarholmen och röd ring markerar  en något bredare 
möjlig spridningkorridor via skogarna vid Vänernstranden väster om Zakrisdal. 



 

12 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud Lövskog kring Karlstad 
Slutversion 
2019-11-05 

Habitatnätverk för jättesvampmal  
Resultaten av analys av habitatnätverk för jättesvampmal har viktiga spridningsvägar 
mellan bland- och triviallövskogsområden med en högstaålder (inom bestånd) på över 
80 år identifierats och illustrerats i Figur 5 och i Figur 6. Gammal bland- och lövskog är 
en bristvara i hela skogslandskapet och av den anledningen är sambanden mellan de 
äldre områdena inte lika omfattande som de inom habitatnätverket för entita, och 
jättesvampmalen är även en svagare flygare. Liksom i habitatnätverket för entita utgör de 
tätbebyggda delarna av Karlstad samt Klarälven en form av barriär för spridning mellan 
den östra och västra delen av analysområdet.  

Väl värt att notera är att jättesvampmalen är bunden till ett par specifika arter av 
vedsvampar vilka omöjligen går att upptäcka i underlag från satellitbilder, medan entitan 
är bunden till en naturtyp.  

Det är viktigt att ha just exklusiviteten för jättesvampmalens habitatval i åtanke när man 
tittar på resultaten av analysen av habitatnätverk för jättesvampmal. Resultaten visar 

Figur 5 - Resultat av analys av habitatnätverk för jättesvampmal kring Karlstads tätort, med visualisering enligt 2016 års metod. 
Avgränsning för analysområde markeras med röd linje, viktiga spridningskorridorer i habitatnätverket markeras med genomskinling 
röd och gul färg. Spridningskorridorerna innefattar både de viktiste vägarna mellan livsmiljöerna för jättesvampmal, och själva 
bland- och lövskogsområdena som utför livsmiljöerna. 
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samband mellan områden med troliga goda förutsättningar för jättesvampmal, men visar 
inte var tickorna där malen lägger sina ägg faktiskt finns.  

I Figur 6 (nedan) visas en tolkning av de viktigaste sambanden mellan äldre bland- och 
lövskog kring Karlstads tätort. 

I analysen identifierades endast en enda spridningskorridor över Klarälven som 
sammanbinder landskapet på den östra och den västra stranden. Spridningskorridoren 
(markerad med blå ring i Figur 10, sid 19) över Klarälven löper enligt analysen mellan ett 
skogsområde strax norr om Stodenehagen (på västra stranden) och strandskogen vid 
Bohagen (på östra stranden). Naturreservatet Rustad strandskog (strax öster om Grava 
kyrka) torde utgöra utmärkt livsmiljö för jättesvampmal, men ligger enligt analysen för 
långt från lämpliga skogsområden på Klarälvens östra strand för att vara en del av 
spridningskorridoren.  

Det största stadsnära sammanhängande spridningsnätverket av äldre bland- och lövskog 
finns öster om stadskärnan och löper från strandskogen vid Heden i söder till 

Figur 6 - Resultat av analys av habitatnätverk för jättesvampmal kring Karlstads tätort, med visualisering enligt 2016 års metod. 
Viktiga spridningskorridorer i habitatnätverket markeras med genomskinling röd eller gul färg. Blå pilar representerar vår tolkning av 
de viktigaste tätortsnära spridningssambanden för jättesvampmal med 2016 års urval. Röd ring markerar största sammanhängade 
tätortsnära området med äldre bland- och lövskog. 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud Lövskog kring Karlstad 
Slutversion 
2019-11-05 

Djupdalen, Lindberget och Skålsåsen i norr (röd ring i Figur 6). Längre bort från 
Karlstads stadskärna fortsätter spridningskorridoren ända till den östnordöstra gränsen 
av analysområdet. 

Vad betyder resultaten och tolkningarna? 
Ekologigruppens metodik för att analysera habitatnätverk med hjälp av närverksanalys 
går i korthet ut på att värdera olika typer av områden baserat dels på områdets storlek 
och värde som livsmiljö för en fokusart, dels på att med hjälp av datamodeller analysera 
om och hur de olika områden hänger ihop med varandra ur fokusartens synpunkt. 
Metodiken har många steg, men går ut på att omvandla en stor mängd data och 
information om områdena i ett habitatnätverk till en enhet, så att områdenas olika 
kvaliteter kan jämföras med varandra. I vår metodik är det enhetliga måttet 
”Betweenness Centrality Integral Index of Connectivity”, eller ”BCIIC” (Saura och 
Torné 2012). BCIIC är ett mått som bland annat inkluderar kvalitet som livsmiljö för 
fokusarten, antal kopplingar till omgivande områden, områdets centralitet i nätverket 
med mera. Varje enskilt område som ingår i nätverksanalysen får ett BCIIC-värde som 
förhåller sig till andra värden inom samma analys, där områden med flest positiva 
kvaliteter får högst värde. 

Att tolka BCIIC 
Att ett enskilt område i en analys av ett habitatnätverk tilldelas ett högt BCIIC-värde 
ligger till grund hur vi visualiserar de viktigaste spridningskorridorerna i nätverket i våra 
kartor. Som beskrivs i föregående stycke så är det enskilda områdets BCIIC-värde 
relativt till andra områden i samma analys, och är baserat dels på områdets inneboende 
kvaliteter (till exempel ålder eller tillgång på en viss resurs), dels på områdets belägenhet i 
landskapet i förhållande till andra områden. Två områden med samma inneboende 
kvaliteter kan alltså få olika BCIIC-värde beroende på vilken funktion de har för att 
binda samman övriga delar av landskapet ur fokusartens perspektiv. För att illustrera 
stråk av områden med högt BCIIC-värde använder vi två olika tekniker: 

§ Visuell buffer av områden – används för att visualisera spridningskorridorer mellan 
band av områden med högt BCIIC-värde. Områdena i en spridningskorridor kan 
(oberoende av inneboende kvaliteter) ha högt BCIIC-värde antingen beroende på att 
de utgör en ”bra” startpunkt för förflyttning till många andra områden i korridoren, 
eller för att de utgör enda vägen mellan övriga områden i korridoren.  

§ Förstärkt visualisering av viktiga rörelsemönster med hjälp av ritade pilar – 
används för att förtydliga vilka delar av de buffrade spridningskorridorerna som vi 
bedömer vara särskilt viktiga att uppmärksamma. Ett typexempel på ett avsnitt av en 
buffrad spridningskorridor som vi ofta väljer att visuellt förstärka med hjälp av ritade 
pilar är ”flaskhalsar” i grönstrukturen, som binder samman större och bättre 
sammanhängande delar av landskapet. Ett exempel från analysen av habitatnätverk för 
entita i denna rapport är de områden som markerats med röd och blå ring i Figur 4 
(sid 11), där ett par smala strängar av mer eller mindre sammanhängande grönstruktur 
är det enda som binder ihop bland- och lövträdsområdena på Hammarön med övriga 
delar av analysområdet. 

Alternativt urval av områden med högt BCIIC-värde som identifierar fler 
spridningskorridorer 
Eftersom alla möjliga livsmiljöer för entita och jättesvampmal får ett BCIIC-värde 
beräknat för sig i respektive analys så kan presentationen av resultat skilja sig beroende 
på vilket intervall av värden som redovisas. 

Som beskrivs under ”Resultat av analyser” (sid 9) så har Ekologigruppens generella 
metod för presentation av resultat av analyser av habitatnätverk svängt från att avgränsa 
primära och sekundära spridningskorridorer (som i analyserna av habitatnätverk kring 
Karlstads tätort 2016), till att redovisa viktiga spridningskorridorer som en buffer kring 
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de 30 % av områden inom analysområdet med högst BCIIC-värde. Resultatet blir ofta 
en mer inkluderande bild av vilka livsmiljöer för en fokusart som är viktiga för 
spridningen i landskapet, jämfört med hur vi tidigare arbetade. 

Anledningen till att vi valde att börja presentera ett mer inkluderande urval var att vi 
anser det lättare grafiskt och pedagogiskt att presentera ett enskilt urval av områden 
istället för flera urval, samt att tjänstemän som beställde våra analyser själva efterfrågade 
ett generösare urval.  

Ytterligare en anledning till att vi övergått till en enklare symbologi när vi presenterar 
våra resultat är att kartor och färgsättning i sig kan ha en stor kraft som 
presentationsverktyg i till exempel exploateringsärenden. Vilka områden som markeras 
som viktiga eller värdefulla i en karta är ofta viktigare i en planprocess än hur eller varför 
de avgränsats. En möjlig anledning till att fokus ofta ligger på vilka områden i en karta 
som är markerade som viktiga eller värdefulla skulle kunna vara att det ofta är på 
detaljplanenivå som naturvärdesinventeringar eller analyser av habitatnätverk genomförs, 
och där eventuella ekologiska värden ”upptäcks”. 

Nedan redovisas samma resultat av analyserna av habitatnätverk för entita respektive 
jättesvampmal som i Figur 3–6, men med skillnaden att de 30 % av det totala antalet 
områden med högst BCIIC-värden markerats med en enhetlig färg och innefattas av 
spridningskorridorer.  

Visualisering av analys av habitatnätverk för entita enligt 2019 års metod 
Figur 7 (sid 16) skall jämföras direkt med Figur 3 (sid 10). Utbredningen av 
spridningskorridorerna (grönt i Figur 7) mellan viktiga bland- och lövskogsområden för 
entita innefattar ett större område än de primära och sekundära spridningskorridorerna i 
Figur 3. Då utbredningen av möjliga livsmiljöer för entita är stor i landskapet inom 
analysområdet så är landskapet väl sammanbundet, med undantaget att 
spridningsmöjligheterna till och från Hammarön är begränsade.  

Figur 8 (sid 17) skall jämföras direkt med Figur 4 (sid 11). En synlig skillnad är att de 
primära och sekundära spridningskorridorerna i Figur 4 växt utåt från sina kanter för att 
omformas till spridningskorridorerna i Figur 8. Detta är ett resultat av att de 30 % av det 
totala antalet områden med högst BCIIC inkluderats i spridningskorridorerna i Figur 8 
jämfört med 15 % av det totala antalet områden som innefattas av de primära och 
sekundära spridningskorridorerna i Figur 4. 
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Figur 7 - Resultat av analys av habitatnätverk för entita kring Karlstads tätort, med visualisering enligt 2019 års metod. Avgränsning 
för analysområde markeras med röd linje, viktiga spridningskorridorer i habitatnätverket markeras med genomskinling grön färg. 
Spridningskorridorerna innefattar både de viktigaste vägarna mellan livsmiljöerna för entita, och själva bland- och 
lövskogsområdena som utgör livsmiljöerna. 
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Visualisering av analys av habitatnätverk för jättesvampmal enligt 2019 års metod 
Figur 9 (sid 18) skall jämföras direkt med Figur 5 (sid 12). Utbredningen av 
spridningskorridorerna (blått i Figur 9) mellan viktiga bland- och lövskogsområden för 
jättesvampmal innefattar ett mycket större geografiskt område än de primära och 
sekundära spridningskorridorerna i Figur 5. Det är framför allt i de centrala delarna av 
analysområdet som nya spridningskorridorer identifierats med det bredare urvalet i 
visualiseringen i Figur 9. Anledningen till detta är att landskapet är mer uppbrutet ur 
jättesvampmalens synpunkt i de centrala delarna av analysområdet, vilket ger de möjliga 
livsmiljöerna ett lägre BCIIC-värde än vad som behövs för att de skall innefattas i urvalet 
till de primära och sekundära spridningskorridorerna i Figur 5. 
 
Figur 10 (sid 19) skall jämföras direkt med Figur 6 (sid 13). Med det bredare urvalet av 
livsmiljöer i Figur 10 kan en spridningskorridor över Klarälven identifieras (illustrerad 
med blå ring), vilken förbises helt med det smalare urvalet av möjliga livsmiljöer för 
jättesvampmal i de primära och sekundära spridningskorridorerna i Figur 5. 
 
 
	  

Figur 8 - Resultat av analys av habitatnätverk för entita kring Karlstads tätort, med visualisering enligt 2019 års metod. Bland- och 
lövskogsområden markeras i kartan med grön färg och en mörk grön bård. Viktiga spridningskorridorer i habitatnätverket markeras 
med genomskinlig grön färg, och den minst kostsamma vägen mellan områdena med bland- och lövskog som röda 
spridningslänkar (streck). Ritade pilar i orange färg med blå bård markerar vår tolkning av viktiga avsnitt och rörelsemönster i 
habitatnätverket, där smalare spridningskorridorer binder ihop större och mer robusta delar av habitatnätverket. De blå och röda 
ringarna markerar möjliga spridningskorridorer till skogarna i Hammarö kommun, där blå markerar en smal möjlig spridningskorridor 
genom stadkärnan mellan Mariebergsskogen och Borgmästarholmen och röd ring markerar  en något bredare möjlig 
spridningkorridor via skogarna vid Vänernstranden väster om Zakrisdal. 



 

18 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud Lövskog kring Karlstad 
Slutversion 
2019-11-05 

	  

Figur 9 - Resultat av analys av habitatnätverk för jättesvampmal kring Karlstads tätort, med visualisering enligt 2019 års metod. 
Avgränsning för analysområde markeras med röd linje, viktiga spridningskorridorer i habitatnätverket markeras med genomskinling 
blå färg. Spridningskorridorerna innefattar både de viktiste vägarna mellan livsmiljöerna för jättesvampmal, och själva bland- och 
lövskogsområdena som utför livsmiljöerna. 
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Figur 10 - Resultat av analys av habitatnätverk för jättesvampmal kring Karlstads tätort, med visualisering enligt 2019 års metod. 
Möjliga livsmiljöer för jättesvampmal markeras med orange färg, viktiga spridningskorridorer i habitatnätverket markeras med 
genomskinling blå färg, och den minst kostsamma vägen mellan områdena med bland- och lövskog som röda spridningslänkar 
(streck). Ritade pilar i blå  färg med mörkblå bård markerar vår tolkning av viktiga avsnitt i habitatnätverket i anslutning till Karlstads 
tätort. Blå ring markerar spridningskorridor över Klarälven, och röd ring markerar största sammanhängade tätortsnära området med 
äldre bland- och lövskog. 
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Diskussion och slutsatser 
Efter att ha analyserat habitatnätverk för två olika arter med olika krav på sin livsmiljö, 
men där båda är knutna till bland- och lövskog finns två slutsatser: 

1. Den rumsliga utbredningen och spridningssambanden mellan ung till 
medelålders och gammal bland- och lövskog är goda. Den unga till medelålders 
skogen fungerar som livsmiljö för till exempel entita, så länge det finns tillgång 
på håligheter som kan användas för bobygge. Klarälven och Karlstads tätort 
utgör i viss mån en form av hinder för spridning, men det finns många vägar 
över vattendraget på ställen där skog växer ända fram till älvstranden. 
Spridningsvägarna till och från Hammarön är dock begränsade, vilket även 
identifierades i de analyser av habitatnätverk som genomfördes 2016. 

2. Den rumsliga utbredningen av medelålders till gammal bland- och lövskog är 
lägre än utbredningen av ung till medelålders skog. De långa avstånden mellan 
de äldre områdena gör att spridningssambanden mellan möjliga livsmiljöer är 
sämre för en svagt flygande art som jättesvampmal. Det är dock inte möjligt att i 
GIS identifiera de vedsvampar som jättesvampmalen lägger sina ägg i, utan bara 
att hitta äldre områden med rätt naturtyp där svamparna troligen finns.  

I uppdraget identifierades en spridningskorridor över Klarälven som är gemensam för 
båda de analyserade habitatnätverken för arter knutna till bland- och lövskog (blå ring i 
Figur 11 sid 21), om visualisering enligt 2019 års metod användes. Skogen norr om I2-
kasernområdet (grön ring i Figur 11) identifieras som viktig i habitatnätverk för både 
entita och jättesvampmal (2019) och för reliktbock, ädellövträdslevande insekter samt 
för vildbin i analyserna från 2016.  

I analysen av habitatnätverk för entita identifierades även en viktig spridningskorridor 
väster om Zakrisdal längs skogarna vid Vänernstranden (röd ring i Figur 11), i samma 
område som viktiga spridningskorridorer för groddjur, tofsmes och vildbin identifierades 
i analyserna av habitatnätverk 2016. 

I analysen av habitatnätverk för jättesvampmal så identifierades Alsternäset som en 
viktig del av habitatnätverket, om visualisering enligt 2019 års metod användes (lila ring i 
Figur 11). I 2016 års analyser av habitatnätverk så sammanföll nätverken för groddjur, 
reliktbock och vildbin inom samma område, även om urvalet av områden i de primära 
och sekundära spridningskorridorerna som användes i visualiseringarna 2016 var 
snävare. 

I Figur 11 har även en svart ring lagts in som markerar ett område längs Klarälvens 
strand mellan Älvåker och Järpetan i norr och Färjestad och Råtorp i söder. I 2016 års 
analyser av habitatnätverk så identifierades detta område som viktigt för 
ädellövträdslevande insekter, vildbin och barrskogsmesar. 
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Generella hänsynsåtgärder för att värna arter 
kopplade till bland- och lövskog 
Både entitan och jättesvampmalen är framför allt knutna till lövträd, som kan finnas i 
både rena lövbestånd och i blandskog. Där entitan behöver uthackade håligheter i grövre 
träd för att kunna häcka, så behöver jättesvampmalen tickor som vanligtvis växer på 
döda eller döende triviallövträd.  

För att förbättra förutsättningarna för både entita och jättesvampmal skulle en åtgärd 
kunna vara att aktivt arbeta med naturvårdsinriktad skötsel i skog som ägs av Karlstad 
kommun. Exempel på åtgärder som skulle kunna vara aktuella inkluderar: 

§ Att aktivt värna och sköta brynzoner av asp och björk mellan skog och öppen mark, 
och hugga bort yngre gran som på sikt kan tränga undan lövträden. 

§ Att sätta upp fågelholkar för entita. 
§ Att lämna liggande och stående död lövträdsved i de kommunala skogsbestånden. 
§ Att veden från lövträd som sågas ned i de kommunala skogsbestånden lämnas kvar i 

skogen i så kallade vedkyrkogårdar.  

Figur 11 - Summerande karta av tolkningar av analyser av habitatnätverk 2016 och 2019. 
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En naturvårdsinriktad skötsel av kommunal skog kan förutom att stärka den biologiska 
mångfalden värden för de tätortsnära ekosystemtjänsterna. Stora sammanhängande 
skogsområden kan ofta bidra till att minska risk för översvämningar och att rena vatten. 
Vegetationen i skogen bidrar till att dämpa vattenflöden genom så kallad interception, 
där regnvatten hålls kvar i växtligheten och avdunstar utan att ha nått markvattnet. 
Tätortsnära skogar har vidare hög kapacitet för reglering av lokalklimat, bullerdämpning 
och luftrening och bidrar ofta med parkbris långt in över kringliggande bebyggelsen, 
samtidigt som skogen bidrar till skugga och UV-skydd för de som vistas i skogen. Skogar 
har även goda förutsättningar att rymma höga värden för rekreation genom att erbjuda 
rofyllda miljöer för återhämtning, friluftsliv, bär- och svampplockning och 
naturpedagogik. 
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Bilaga 1 – Teknisk metodbeskrivning 
I beskrivningen av arbetsgången finns fyra viktiga delmoment:  

1. Använda GIS-verktyg 
2. Sammanfogning av data i GIS, som underlag för analys 

I urvalet av områden för analys av habitatnätverk för jättesvampmal valde vi ut områden 
med en klass från NMD enligt lista ovan, och med maxålder på över 80 enligt SLU:s 
skogskarta. 

 
3. Osäkerheter i dataunderlag 
4. Val av fokusarter  
5. Använda GIS-verktyg 

Sammanfogning av data i GIS, som underlag för 
analys  
I inledningsskedet av Ekologigruppens uppdrag att analysera habitatnätverk för bland- 
och lövskogarter låg fokus på att arbeta med arter knutna till ren triviallövskog. 

Representation av områden klassade som ren ”triviallövskog” visade sig dock vara i det 
närmaste obefintlig i tätortsnära läge, och bristfällig i övriga delar av analysområdet i det 
underlag som sammanställdes i samband med Ekologigruppens uppdrag åt Karlstads 
kommun 2016 (se Figur 12 nedan).  

Identifiera områden med hög andel lövträd i NMD, och maxålder över 80 år  
MAX >=80 

Figur 12 - Områden med triviallövskog i Ekologigruppen 2016 (grön färg) inom samma område som innefattas av tidigare analys av 
ekologiska samband (röd linje). 
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Av den anledningen inkluderades även lövblandad barrskog och ädellövskog i urvalet av 
data, och istället för att återanvända det tidigare underlaget lades fokus på att nyttja nya 
datakällor. Metria och Naturvårdsverket tillgängliggjorde under våren 2019 det 
rikstäckande GIS-underlaget Nationella MarktäckeData (NMD - Metria och 
Naturvårdsverket 2017), vilket valdes ut att användas i kombination med SLU:s 
Skogskarta (tidigare kNN). Med den valda kombinationen av dataunderlag går det att i 
GIS välja ut skogstyper som kan förväntas innehålla en hög andel löv- och triviallövträd 
med SQL-kod enligt nedan: 

 
Där sifferkoderna refererar till NMDs skogtypsklasser: 

§ 114: Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 
§ 115: Triviallövskog (utanför våtmark) 
§ 116: Ädellövskog (utanför våtmark) 
§ 117: Triviallövskog med ädellövinslag (utanför våtmark) 
§ 124: Lövblandad barrskog (på våtmark) 
§ 125: Triviallövskog (på våtmark) 
§ 126: Ädellövskog (på våtmark) 
§ 127: Triviallövskog (på våtmark) 

Inom bestånden av de utvalda skogstyperna (ovan) summerades sedan ett spann av 
åldrar från SLU:s skogskarta, så att varje avgränsat bestånd fick statistik för till exempel: 

§ Medelålder inom bestånd (”Mean”) 
§ Maxålder inom bestånd (”Max”) 
§ Minsta ålder inom bestånd (”Min”) 
§ Spann av åldrar inom bestånd (”Range”) 

Urval av områden för analys av habitatnätverk för entita 
I urvalet av områden för analys av habitatnätverk för entita valde vi ut områden med en 
klass från NMD enligt lista ovan, och med antingen en medelålder på över 40 år 
(”Mean”) eller ett spann av åldrar som översteg 30 år enligt SLU:s skogskarta. För detta 
användes SQL-kod enligt nedan: 

 

Urval av områden för analys av habitatnätverk för jättesvampmal 
I urvalet av områden för analys av habitatnätverk för jättesvampmal valde vi ut områden 
med en klass från NMD enligt lista ovan, och med maxålder på över 80 enligt SLU:s 
skogskarta. 

 

Identifiera områden med hög andel lövträd i NMD: 
Value IN( 114 , 115 , 116 , 117 , 124 , 125 , 126 , 127 ) 
 

Identifiera områden med hög andel lövträd i NMD, och medelålder över 40 år 
eller ett spann av åldrar som översteg 30 år: 
MEAN >=40 OR "RANGE" >=30 

Identifiera områden med hög andel lövträd i NMD, och maxålder över 80 år  
MAX >=80 
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Osäkerheter i dataunderlag 
Både Nationella MarktäckeData och SLU:s skogskarta är baserade på övervakad 
automatisk klassning av satellitbilder. Med det vill sägas att en tränad datamodell har 
klassat satellitbilder i klasser utifrån värdeintervall definierade av en människa. 

Datat från endera underlaget är däremot inte detaljstuderat och kvalitetssäkrat för varje 
enskilt område inom Ekologigruppens uppdrag, varken av oss eller av respektive 
avsändare av underlaget. Detta innebär att det kan förekomma vissa skillnader vad gäller 
trädslag och ålder på träd i Ekologigruppens urval av data, jämfört med verkligheten. 

Val av fokusarter  
I inledningsskedet av Ekologigruppens uppdrag att analysera habitatnätverk för bland- 
och lövskogarter arter knutna till ren triviallövskog diskuterades olika arter som skulle 
kunna fungera som bra fokusarter. Entita och jättesvampmal fanns med i diskussionerna 
från början av olika anledningar: 

§ Entitan - är en tidigare rödlistad som "NT" (senast 2005) men är nu klassad som "LC". 
Det är en relativt vanlig art men med uttalad spridnings- och nyetableringsproblematik. 
De gamla individerna är revirtrogna och årsungarna sprider sig även kort från 
”födselplatsen”. Entitan förkommer i många typer av bland- och lövskog av olika 
ålder, och bedömdes som fokusart utgöra en god representant för ”halvgammal” skog. 

§ Jättesvampmalen - är rödlistad som ”NT” (senast 2015). Larverna lever i fnöskticka 
och björkticka vilka i Karlstad främst förekommer på äldre björk. Enligt den svenska 
forskning som finns att tillgå verkar jättesvampmalen ha problem att sprida sig utanför 
skogsmiljöer. Jättesvampmalen bedömdes vara en god representant för medelålders till 
gammal bland- och lövskog med inslag av död lövträdsved. 

§ Mindre hackspett – är rödlistad som ”NT” (senast 2015). Den häckar vanligtvis i ett 
uthackat hål i en grov asp. Mindre hackspett sållades bort som potentiell fokusart då 
urvalet av livsmiljö hade blivit något mitt emellan entitans och jättesvampmalens vad 
gäller ålder på skog men med större krav på sammanhängande yta. I en analys av 
habitatnätverk för mindre hackspett skulle troligtvis ett längre maximalt 
spridningsavstånd använts än i analyserna för entita och jättesvampmal. 

Använda GIS-verktyg 
I Ekologigruppens uppdrag att analysera habitatnätverk för bland- och lövskogarter 
2019 användes GIS-programmen ”Graphhab” och ”Conefor Sensinode” för att utföra 
analyser och beräkna samband mellan områden.  

I tidigare uppdrag 2016 användes det svenskutvecklade programmet ”MatrixGreen” 
istället för Graphhab för att skapa länkar mellan livsmiljöerna för respektive fokusart. 
Länkarna representerar den ”minst kostsamma vägen” för en fokusart att förflytta sig 
mellan sina livsmiljöer, där kostnaden utgörs av värden definierade i ett friktionsraster 
(se  

 

Tabell 1 och Tabell 2 nedan). Under tiden mellan våra båda uppdrag åt Karlstads 
kommun har dock våra metoder och arbetssätt förbättrats, och  
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Friktionsraster 
 För de olika marktyperna i NMD användes motståndsvärden i friktionsraster enligt  

 

Tabell 1, förklaring till vad motståndsvärden i friktionsraster betyder finns i Tabell 2. 

 
Tabell 1 - Motståndsvärden i friktionsraster i analys av habitatnätverk för jättesvampmal och entita 

 

 
Tabell 2 - Förklaring av värden för motstånd i friktionsraster i Tabell 1. 

Värde för motstånd Förklaring av värde 
1 Lågt motstånd 
2 Medelhögt motstånd 
3 Högt motstånd 

20 Mycket högt motstånd 
 

Kod i 
NMD Förklaring till kod 

Motstånd för 
jättesvampmal 

Motstånd 
för entita 

2 Öppen våtmark 1 1 
3 Åkermark 1 2 

41 Övrig öppen mark utan vegetation 1 2 
42 Övrig öppen mark med vegetation 1 2 
51 Exploaterad mark, byggnad 20 20 

52 
Exploaterad mark, ej byggnad eller 
väg/järnväg 2 2 

53 Exploaterad mark, väg/järnväg 3 3 
61 Sjö och vattendrag 2 2 

111 Tallskog (utanför våtmark) 1 1 
112 Granskog (utanför våtmark) 1 1 
113 Barrblandskog (utanför våtmark) 1 1 
114 Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 1 1 
115 Triviallövskog (utanför våtmark) 1 1 
116 Ädellövskog (utanför våtmark) 1 1 

117 
Triviallövskog med ädellövinslag 
(utanför våtmark) 1 1 

118 Temporärt ej skog (utanför våtmark) 1 1 
121 Tallskog (på våtmark) 1 1 
122 Granskog (på våtmark) 1 1 
123 Barrblandskog (på våtmark) 1 1 
124 Lövblandad barrskog (på våtmark) 1 1 
125 Triviallövskog (på våtmark) 1 1 
126 Ädellövskog (på våtmark) 1 1 

127 
Triviallövskog med ädellövinslag (på 
våtmark) 1 1 

128 Temporärt ej skog (på våtmark) 1 1 


