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Förord 

Biogeografisk uppföljning ska följa upp areal och utbredning av naturtyper 
inom art- och habitatdirektivet samt dess viktiga strukturer, funktioner och 
typiska arter. Följande rapport presenterar resultat för naturtyperna 
8230 Hällmarkstorrängar, 6280 Alvar, 6110 Basiska berghällar, 8240 
Karsthällmarker och 6450 Svämängar. Metodtester i mindre omfattning har 
också genomförts för lövängar, fukthedar samt högörtängar och svämängar 
vid mindre vattendrag (naturtyperna 6530, 4010, 6430 och 6450). En 
utvärdering av naturtypsklassning kopplat till det gemensamma delprog-
rammet för gräsmarkers gröna infrastruktur inom regional miljöövervakning 
ingår också i uppdraget. 

Ett annat delmoment inom projektet innefattar att bidra med areal-
skattningar för vissa av ovanstående naturtyper och att ta fram principer 
och resultat vad gäller bevarandestatus i hävdpräglade naturtyper, utifrån 
kvantitativa data från olika uppföljningsuppdrag, inklusive den uppföljning 
av kvalitet i ängs- och betesmarker som finansieras av Jordbruksverket 
sedan år 2006. Detta är en del i arbetet med att ta fram underlag för 
rapportering till EU för Artikel 17 inom Art- och habitatdirektivet. 

Naturvårdsverket (NV) har i samråd med ArtDatabanken (ADb) gett SLU, 
institutionen för ekologi i uppdrag att följa förändringar respektive ta fram 
metodförslag för biogeografisk inventering och uppföljning av nämnda 
naturtyper. Rapporten utgör inte något ställningstagande från Naturvårds-
verkets sida utan författarna ansvarar själva för innehållet. 

Denna studie har finansierats med projektmedel från Naturvårdsverket, och 
ansvariga handläggare där har varit Maria Hall Diemer och Mona 
Naeslund. Kontaktperson på ArtDatabanken har varit Anders Jacobson. 
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Sammanfattning 

Rapporten presenterar resultat från två deluppdrag för gräsmarks- och 
hällmarksnaturtyper inom Art- och habitatdirektivet för år 2018. Det första är 
till stor del en fortsättning på tidigare års uppdrag, och innefattar resultat 
från löpande uppföljning, en särskild studie om areal och status hos 
lövängar samt fortsatta metodtester och -utvärderingar för fukthedar, 
högörtängar och svämängar vid mindre vattendrag. Det andra deluppdraget 
innefattar framtagande av resultat för areal och bevarandestatus inför 
Sveriges rapportering till EU för Artikel 17 inom Art- och habitatdirektivet, 
för naturtyper där sådana resultat inte tidigare har funnits tillgängliga. 

För hällmarkstorrängar är det fjärde året av löpande uppföljning, och årets 
resultat bekräftar tidigare års resultat, men en något mindre karterad areal 
bidrar till att pressa skattningen av totalarealen neråt. Det befäster bilden 
av att tidigare skattningar av arealen hällmarkstorräng, som endast 
baserades på skyddade områden, var en kraftig överskattning. I 2018 års 
uppdrag ingick också att ta fram ett första förslag till riktad uppföljning inom 
skyddade områden, givet att uppföljningens resultat skiljer sig från tidigare 
uppgifter. Förslaget bygger på att kartering av hällmarkstorräng görs över 
hela ytan inom skyddade områden som har dokumenterad förekomst av 
hällmarkstorräng, men även ett mindre urval av områden där andra 
naturtyper (enligt t.ex. Naturtypskartan) indikerar lämpliga förhållanden, 
t.ex. förekomst av torr-frisk gräsmark. 

För kalkhällmarksnaturtyper (alvar, basiska berghällar, karsthällmarker) 
presenteras i denna rapport endast resultat från Gotland för 2018, eftersom 
vi valde att senarelägga inventeringen på Öland på grund av den extremt 
torra sommaren. Gotland utgör med dagens design ungefär två tredjedelar 
av datamängden, och representerar bara boreal region. Vad gäller 
vegetationens struktur är årets resultat väldigt likartade som de för Gotland 
2017, medan variabler för karstsprickor, fördelning mellan naturtyper och 
potentiella hot mot naturvärdena visar större variation mellan åren. 
Eftersom den särskilda designen verkar kraftfull och ger stabila resultat för 
de valda naturtyperna, så bör man pröva om samma upplägg skulle vara 
lämpligt och kostnadseffektivt även för andra naturtyper som helt eller 
delvis finns insprängda i alvarmosaiken på Öland och Gotland, t.ex. 
kalkgräsmarker, rikkärr, agkärr och kalkbranter. Detta måste förstås i så fall 
sättas i samband med hur naturtyperna följs på fastlandet och i andra 
program, t.ex. i kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker. 

Uppföljningen av svämängar som 2017 gjordes längs Vindelälven, fortsatte 
under 2018 vid Dalälven. Eftersom Nedre Dalälven har mycket stor före-
komst av svämängsmiljöer i en komplex mosaik, så blev både flygbilds-
tolkningen och fältinventeringen mycket tidskrävande. Antagligen behöver 
vi se över vad det innebär för den fortsatta uppföljningen av svämängar, om 
den tidigare ambitionen att kartera samtliga svämängar i Sverige på 
samma sätt är realistisk, och i så fall hur det påverkar budgeten och 
tidsplanen för detta. Vad gäller inventeringsresultaten, så uppvisar 
Vindelälven och Nedre Dalälven stora likheter i vegetationsstruktur och 
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artinnehåll, men vårt stickprov av provytor indikerar att Vindelälvens 
svämängar totalt sett är hävdade i högre grad än de vid Nedre Dalälven, 
främst med nötkreatursbete. 

Liksom år 2017 hade vi i år med som ett moment om att i fält eftersöka 
högörtängar och svämängar i samband med ett uppdrag om uppföljning av 
naturtypen mindre vattendrag, denna gång i full skala över hela landet. 
Även nu var dock resultatet att inga förekomster påträffades. Slutsatsen är 
att detta antagligen inte är en framkomlig väg. Uppföljningen av mindre 
vattendrag återspeglar vattendragens förekomst i landskapet i stort, vilket 
innebär att små vattendrag (smalare än 2 m) utgör huvuddelen av de 
karterade vattendragen. För svämängar kan ändå den flygbaserade 
uppföljningen vara tillräcklig, men för högörtängar är eftersök i fält troligen 
fortfarande den mest framkomliga vägen, och då måste man hitta ett sätt 
att styra den mer till rätt typ av ”mellanstora” vattendrag. 

ArtDatabanken hade för 2018 ansvar för en förstudie om metodik för 
fukthedar, som skulle bygga vidare på tidigare års erfarenheter. Vi hade en 
plan att berörda länsstyrelser skulle ta fram ett underlag om geografiska 
områden som kunde innehålla fukthed, som underlag för mer riktat eftersök 
utanför redan kända områden, men det underlag som till slut kom fram 
tillförde inte så mycket nytt jämfört med tidigare underlag. Därför var vi 
hänvisade till att snabbt hitta ett alternativt sätt, och vi valde att fokusera på 
att fördjupa oss inom ett antal kända områden av två huvudtyper, i mosaik 
med kusthällar i Bohuslän och i mosaik med torra ljunghedar (och ev. 
inslag av fattigmyrar) i inlandet. Även dessa områden var i flera fall 
artfattiga, ohävdade och kraftigt dominerade av blåtåtel och ljung. Den 
stora variationen i utseende är den stora utmaningen vid kartering i 
flygbilder. Nästa steg bör vara redigering och komplettering av 
avgränsningar i närområdet till kända fukthedsförekomster. 

Inför Artikel 17-rapporteringen 2019 hade vi ett uppdrag att detaljinventera 
och statusbedöma ett stickprov av lövängar, utifrån kartskikt framtagna av 
ArtDatabanken, som tänktes innefatta totalarealen av naturtypen. En 
särskild metodik togs fram, med vegetationsprovytor, urval av särskilt 
skyddsvärda och hamlingspåverkade träd samt beskrivning av träd- och 
buskskikt i hela lövängspolygonen. Ett stickprov av 40 polygoner från 
vardera Gotland och övriga Sverige (d.v.s. Öland och fastlandet) togs fram 
genom slumpning från kartskiktens objekt. Efter utvärdering av olika 
statuskriterier valdes tre, ett för vardera inventeringsmoment. Många objekt 
hade dålig status på grund av svag eller olämplig hävd (bete istället för 
slåtter), kraftig igenväxning eller brist på värden knutna till hamlade träd 
och andra skyddsvärda ädellövträd. Tillståndet var likartat på Gotland och i 
övriga landet, men arealen på Gotland var avsevärt större. En löpande 
uppföljning av lövängar skulle kunna göras med en likartad design, med 
slumpurval av objekt från ett polygonskikt. Förslagsvis gör ett provyteutlägg 
på samma sätt som för Jordbruksverkets kvalitetsuppföljning, med tillägg 
av kartering av hamlade träd. Troligen skulle uppföljningen bli mest 
kostnadseffektiv och ge mest information om den samordnades med andra 
slåtterängsnaturtyper med samma design. 
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Även 2018 finansierades här ett tillägg till Remiils inventering av gräs-
marker inom det gemensamma delprogrammet ”Gräsmarkernas gröna 
infrastruktur”. Detta är hittills tänkt som ett test för att se om detta kan 
fungera som ett komplement till annan uppföljning (framför allt kvalitets-
uppföljningen av ängs- och betesmarker) för att ge en rättvisande bild av 
totalarealen och statusen för de vanliga gräsmarksnaturtyperna i Sverige. 
År 2017 var andelen naturtypsklassade oväntat liten, men år 2018 var den 
betydligt större och närmare det förväntade. Det ingår i förutsättningarna för 
Remiils design att det ska bidra med data även för många andra gräs-
markstyper än de traditionellt uppmärksammade, så därför är det naturligt 
att andelen skyddsvärda naturtyper totalt sett är mindre än i andra 
gräsmarksinventeringar. Om man enbart fokuserar på markslaget ”betes- 
och slåttermark”, som är ungefär en fjärdedel av Remiils provyteutlägg, så 
är dock andelen skyddsvärda naturtyper betydligt större, ungefär en 
fjärdedel av provytorna. Man ska också vara medveten om att Remiil 
fortfarande är det enda inventeringsprogram som inventerar ängs- och 
betesmarker utanför TUVA-objekten i någon högre grad, så det är i 
dagsläget oklart vad alternativet skulle vara. 

Den andra delen av uppdraget innefattar arealskattningar och utvärdering 
av bevarandestatus för ett antal gräsmarks- och hällmarksnaturtyper. För 
hällmarkstorrängar har tre års uppföljningsdata (2015-2017) funnits 
tillgängliga från föregående år inom detta uppdrag, och för alvar, basiska 
berghällar och karsthällmark bara ett år (2017). Beräkningarna av arealer 
visar dock ändå god tillförlitlighet, med förvånansvärt låga medelfel. 
Bevarandestatusen hos hällmarkstorrängarna var generellt dålig, med 
relativt trivial flora, vilket i sin tur beror på en kombination av beskuggning 
och svag hävd som leder till bland annat överväxning med renlavar och 
mattbildande mossor. Bevarandestatusen hos kalkhällmarksnaturtyperna är 
generellt mycket bättre, i synnerhet på södra Öland (d.v.s. i kontinental 
region). Tillståndet hos naturtyperna på Gotland är mer varierande, bland 
annat på grund av större mängd träd. Resultaten för norra Öland tyder på 
dålig status, men är mycket osäkra på grund av litet datamaterial. 

För vanliga gräsmarksnaturtyper har vi använt data från kvalitetsuppfölj-
ningen av ängs- och betesmarker, som finansieras av Jordbruksverket. Vi 
har inte haft tillgång till arealskattningar (och sådana beräkningar ingick inte 
i vårt uppdrag), utan vi har endast fokuserat på andel med olika status. 
Dessutom representerar resultaten enbart objekt i TUVA-databasen. Vi har 
analyserat bevarandestatus för kalkgräsmark, silikatgräsmark, fuktäng, 
slåtterängar (slåtterängar i låglandet, höglänta slåtterängar, lövängar) samt 
trädklädd betesmark, och för detta har vi valt ut fem kriterier: antal signal-
arter från Ä&B-inventeringen, indikatorvärde för näring (baserat på 
Ellenbergs indikatorvärden), trädtäckning, busktäckning och mängd 
gräsmarksvegetation lägre än 15 cm. 

Av de fem naturtyperna har kalkgräsmark generellt störst andel med 
gynnsam status, följt av silikatgräsmark. Övriga naturtyper är till stor del i 
otillfredsställande status. Fukthed och trädklädd betesmark har störst andel 
i dålig status, ungefär en fjärdedel av datamaterialet. För fukthedar beror 
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det till stor del på att de av naturen är mer artfattiga, men också att de är 
mer känsliga för svag hävd. För trädklädd betesmark ställs lägre krav på 
markvegetationen, så där behövs istället kriterier som på ett annat sätt tar 
hänsyn till träd- och buskskiktets värden, liknande som för lövängar. 
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Bakgrund 

Under åren 2014-2015 har vi arbetat med att ta fram koncept och metodik 
för inventering av ett antal sparsamt eller aggregerat förekommande 
naturtyper, som underlag för rapportering för Art- och habitatdirektivets 
naturtyper på biogeografisk nivå (Glimskär m.fl. 2015; Lundin m.fl. 2016b). 
Den fullskaliga uppföljningen av hällmarkstorrängar (8230) påbörjades år 
2015, och år 2016 togs detaljerade förslag till design och metodik fram för 
naturtyperna basiska berghällar (6110), alvar och prekambriska kalkhäll-
marker (6280), karsthällmarker (8240) och svämängar (6450). Dessa 
förslag har testats i stor skala under 2017, som underlag för att en löpande 
uppföljning ska kunna sättas igång för naturtyperna. 

Metodiken för flygbildstolkning och fältinventering är nära samordnad med 
inventeringen inom det gemensamma delprogrammet ”Gräsmarkernas 
gröna infrastruktur” inom regional miljöövervakning, där 18 län medverkar 
under programperioden 2015-2020 (Lundin m.fl. 2016a) och med den 
fältmetodik som från och med år 2016 används i Jordbruksverkets kvalitets-
uppföljning av ängs- och betesmarker (Karlsson 2015; Glimskär m.fl. 2016). 
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Hällmarkstorrängar 

År 2015 påbörjades en storskalig inventering av ytor med potentiell 
hällmarkstorräng (naturtyp 8230), där en kraftig förtätning av stickprovet av 
landskapsrutor (fyrdubbling) görs i kontinental region, för att förbättra 
möjligheten att redovisa båda regionerna var för sig (Lundin m.fl. 2016b). 
Därefter har denna inventering fortsatt i samma omfattning varje år, så att 
vi kan få ett komplett, sexårigt inventeringsvarv fram till år 2020. Därefter 
kan nästa inventeringsvarv påbörjas, där man återkommer till samma ytor 
och kan följa förändringar i tiden. 

Geografisk utbredning 
För den geografiska avgränsning som vi har använt för vilka landskapsrutor 
som ska användas för att eftersöka potentiell hällmarkstorräng (Figur 1; 
Lundin m.fl. 2016b) använde vi Naturvårdsverkets vägledning för natur-
typen (Naturvårdsverket 2011d), olika befintliga kartunderlag och kunskap 
om var naturtypen hittills hade påträffats som underlag. Det slutgiltiga 
beslutet om avgränsning togs i samråd med Naturvårdsverket (Johan 
Abenius) och ArtDatabanken (Anders Jacobson). 

 

 
Figur 1. Den geografiska avgränsning som har använts för vilka regioner 
där karteringen av potentiell hällmarkstorräng i landskapsrutor utförs. I 
norra Sverige följer gränsen Högsta kustlinjen (HK). 
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Avgränsning och areal av polygoner 
Syftet med vår inventering är att få en mer fullständig bild av mängd, 
tillstånd och status för hällmarkstorräng, samt att uppföljningen ska ge 
likartade och jämförbara resultat i alla delar av utbredningsområdet. Det 
uppnår vi genom att samla in data både inom och utanför skyddade 
områden (Tabell 1). I kartläggningen av hällmarkstorrängar har vi utgått 
ifrån att hällmarkstorräng till stor del är hävdgynnad eller präglad av tidigare 
hävd, på samma sätt som i Basinventeringen (Skånes m.fl. 2007). En stor 
del av de områden som har naturvärden typiska för hällmarkstorrängar 
ligger i jordbrukslandskapet, öppet och solexponerat. Naturtypen har störst 
förekomst i regioner nedanför Högsta kustlinjen, gärna också präglade av 
sommartorka, t.ex. i sydöstra Sverige (Kindström m.fl. 2017). 

 

 
Figur 2. Antal landskapsrutor i stickprovet 2015-2018 som har respektive 
saknar polygoner med naturtypen hällmarkstorräng, fördelat på län samt 
boreal respektive kontinental (K) biogeografisk region. 

 

Huvuddelen av alla karterade hällmarkstorrängar har påträffats i boreal 
region, trots att vi har fyrdubblat stickprovet av landskapsrutor i kontinental 
region. Under 2015-2016 hade bara sex rutor i kontinental region förekomst 
av hällmarkstorräng. Under år 2017 påträffades sju ytterligare rutor med 
hällmarkstorräng, men år 2018 tyvärr ingen. I Skåne, som utgör en stor 
andel av kontinental region i Sverige, finns hällmarkstorrängar mycket 
sparsamt, men i Blekinge, Halland och Västra Götaland verkar det finnas 
förhållandevis mycket hällmarkstorrängar i båda regionerna (Figur 2-3).  

År 2018 var mängden hällmarkstorrängar i stickprovet ganska liten jämfört 
med övriga år, och huvuddelen påträffades i Södermanlands, Stockholms 
och Västra Götalands län. Det är förstås som förväntat att det ska vara en 
viss variation mellan år och län, och analyser av naturtypens areal och 
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status bör göras för hela sexårsperioden och hela eller större delar av 
biogeografiska regioner, men helst inte för mer detaljerade indelningar. 
Andelen av ytorna för 2018 jämfört med övriga år är större om man ser till 
antal än till area, vilket indikerar att de hällmarkstorrängar som karterades 
2018 i genomsnitt var mindre till ytan än de från de tidigare åren. 

 

 
Figur 3. Antal och areal av flygbildstolkade polygoner med hällmarkstorräng 
fördelat på län, för de fyra åren 2015-2018. 

 

Metodik och resultat för provytor 
Flertalet av de polygoner som karteras har en area av några hundratal 
kvadratmeter (jämför Lundin m.fl. 2016b). Utlägget av provytor inom 
polygonerna baseras på ett punktgitter med tio meters avstånd, vilket 
innebär en punkt per 100 m2 (Figur 4). För att inte enstaka polygoner med 
stor areal ska få orimligt många provytor har vi satt ett tak vid högst 10 
provytor per polygon, som väljs slumpmässigt i de polygoner där det är 
aktuellt. På samma sätt har vi satt ett tak vid högst 10 fältbesökta polygoner 
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per ruta. De inventerade provytorna ger då ett slags medelvärde som får 
representera hela polygonen, och de inventerade polygonerna får 
representera alla karterade polygoner i rutan, där de större polygonerna 
tillmäts större vikt, i proportion till sin area. 

Fältmetodiken baseras på cirkelprovytor med samma radie som i läns-
styrelsernas och Jordbruksverkets gräsmarksuppföljning (Lundin m.fl. 
2016a). Arters förekomst anges även för polygonen som helhet, 
tillsammans med generella variabler som markslag och betespåverkan 
(Figur 4). Provytorna ger jämförbarhet med andra gräsmarksinventeringar, 
och med polygonregistreringarna får man också betydligt bättre data för de 
mest sparsamt förekommande arterna. Många av de intressanta arterna i 
hällmarkstorrängar finns glest och ojämnt fördelade över polygonens yta. 

 

 
Figur 4. Skärmbilder från fältapplikationen Field Pad där både polygon och 
provytepunkter är kopplade till inmatningsflöden. I exemplet finns 8 provytor 
med 10 m avstånd. Variabler som hävd och markslag anges endast för 
hela polygonen. Om en polygon inte uppfyller kriterierna för naturtypen görs 
inga provytor, men variabler samlas ändå in för hela polygonområdet. 

 

Hällmarkstorrängarnas bevarandestatus visas både av vilka växtarter som 
förekommer i provytorna och i polygonen och av de variabler som beskriver 
markvegetation och substrat. De naturvärden som karakteriserar hällmarks-
torrängarna är beroende av att det finns en viss andel blottat substrat på 
tunna jordtäcken, där annuella kärlväxter, fetbladsväxter och substrat-
levande mossor och lavar kan fortleva. Dessa värden påverkas negativt av 
beskuggning och täta täcken av busklavar och mattbildande mossor, men 
också av alltför kraftig störning från t.ex. tramp av betedjur. 
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Figur 5. Antal fältinventerade provytor (3 m radie) med olika täckning av 
blottad stenyta samt mossor och lavar som växer på stenytan eller på ett 
tunt humusskikt. Solexponering avser den andel av ytan som i genomsnitt 
är solbelyst en solig dag på sommaren. Blottad humus ingår sedan 2017. 

 

De fältdata som har samlats in under 2018 fördelar sig på ungefär likartat 
sätt som för övriga år. Mängden blottad stenyta och mossor på sten finns 
generellt i större mängd, ofta 10-30 % av ytan eller ännu mer (Figur 5). 
Blad- och busklavar finns normalt i ganska liten mängd, men kan i enstaka 
fall täcka en större del av ytan. Blottad humus finns också oftast sparsamt, 
men där den finns är den värdefull för att skapa en gynnsam miljö för 
annueller och fetbladsväxter. De skyddsvärda moss- och lavarterna växer 
ofta antingen direkt på stenytan eller på ett tunt humuslager på stenen. 

Artförekomst för kärlväxter, mossor och lavar 
Till stor del är det arterna av kärlväxter, mossor och lavar som indikerar om 
naturtypen är av rätt typ eller i gynnsam bevarandestatus, trots att många 
viktiga arterna kan finnas i liten mängd. I 2016 års rapport (Kindström m.fl. 
2017) föreslog vi att ytterligare några ”negativa” arter skulle läggas, t.ex. 
ljung, lingon och kruståtel. För 2017-2018 har vi haft med en längre artlista, 
som överensstämmer med den för andra gräsmarkstyper (t.ex. Lundin m.fl. 
2016a). Nytillkomna arter är t.ex. fårsvingel, blodrot och röllika (Figur 7). 
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Figur 6. Antal hällmarkstorrängspolygoner (storlek 100-8700 m2) med 
förekomst för de arter som har ingått i fältinventeringen samtliga år 
hällmarkstorrängar 2015-2018. Här visas arter med minst 5 förekomster. 
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Figur 7. Förekomst av arter i hällmarkstorrängpolygoner för 2017-2018. Här 
ingår alla arter som har registrerats för polygonen som helhet och för alla 
de ingående provytorna, enligt den längre artlistan som innehåller alla 
gräsmarksväxter enligt Lundin m.fl. (2016a). De orange staplarna 
motsvarar de utvalda arter som ingick även 2015-2016 (jämför Figur 6, 
ovan), medan mörkgröna staplar är andra tillkommande gräsmarksväxter. 
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Även om arterna finns glest, så är det ändå totalt sett många arter som 
förekommer i en betydande andel av hällmarkspolygonerna. De vanligaste 
av de mer typiska arterna/artgrupperna på hällmarker är renlavar, bergsyra 
och tuschlav, följt av grå raggmossa och hårbjörnmossa (Figur 6). Även 
generalistiska arter från skogsmiljöer (väggmossa, kruståtel) och 
gräsmarker (grå-/mattfibbla, fårsvingel och ven-arter, t.ex. rödven) finns 
ofta i anslutning till hällarna, liksom andra arter som är vanliga på många 
olika typer av hällar och annat substrat (cypressfläta, kärleksört, stensöta) 
(Figur 7). I många fall har arterna ungefär lika många registreringar de tre 
åren, med undantag för de arter som lades till som nya eller egna arter 
2016 (navellavar, cypressfläta, kakmossa) och 2017 (fårsvingel, ven-arter, 
enbjörnmossa). År 2018 var antalet provytor färre, vilket främst beror på att 
de hällmarkspolygoner som påträffades i flygbildstolkningen i genomsnitt 
var mindre till ytan än för övriga år. 

Uppföljning av hällmarkstorrängar i skyddade områden 

I 2017 års rapport sammanställdes hur stor del av de karterade hällmarks-
torrängarna som ligger i skyddade områden och i ängs- och betesmarks-
objekt i TUVA-databasen. Det visade att endast en mycket liten andel av 
hällmarkstorrängarna finns i skyddade områden, i boreal region så lite som 
2-3 % (Tabell 1; Glimskär m.fl. 2018b). Data från Naturtypskartan för 
skyddade områden är alltså inte användbar för att skatta mängden 
hällmarkstorrängar på biogeografisk nivå. I Ängs- och betesmarks-
inventeringens objekt i TUVA fanns en större andel av hällmarks-
torrängarna, ungefär en fjärdedel. 

 

Tabell 1. Antal karterade hällmarkstorrängpolygoner som ligger inom 
skyddade områden och TUVA-objekt 2015-2017, av totalt 334 (Glimskär 
m.fl. 2018b). 

  Boreal region    Kontinental region  
Natura 2000 6 2 %  9 15 % 
Naturreservat 7 3 %  2 3 % 
Naturvårdsområde - -  - - 
TUVA - bete 67 26 %  18 29 % 
TUVA - restaurerbar 10 4 %  - - 
Totalt antal 262  

 62  
 

I årets uppdrag ingår att ta fram ett första koncept för hur hällmarks-
torrängar kan följas i skyddade områden, givet att tillämpningen av 
naturtypens definition och principer för kartering i skyddade har upplevts 
som oklar och tolkats olika i olika län. Våra utvärderingar har också visat att 
de skriftliga definitionerna i olika styrande dokument från Naturvårdsverket 
m.m. ibland är motsägelsefulla eller svårtolkade, och att den metodik vi 
använder för avgränsning i flygbild ofta ger helt andra resultat än den 
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avgränsning som finns i Naturtypskartans skikt för naturtypen hällmarks-
torräng i skyddade områden (Kindström m.fl. 2017c). 

Förekomst av hällmarkstorrängar i befintliga underlag 
Exempel på att tillämpningen skiljer sig mellan län är att Dalarnas och 
Norrbottens län har karterat hällmarkstorräng både vid kusten (Norrbotten) 
och i inlandet, medan Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inte har 
karterat någon hällmarkstorräng alls enligt Naturtypskartan (Figur 8). Den 
skillnaden mellan länen motsvarar säkert inte några reella skillnader. 
Dessutom avviker inlandslokalerna i Dalarna och Norrbotten från den 
regionavgränsning som används både i Naturvårdsverkets vägledning 
(Naturvårdsverket 2011d) och i vår uppföljning (Figur 1, ovan), där västra 
Dalarna och Norrlands inland inte ingår i det område där naturtypen ska 
förväntas finnas. Att Gävleborgs län har karterat ett mindre antal hällmarks-
torrängar i skyddade områden kan stämma med den regionavgränsning 
som används för uppföljningen (Figur 1), men inte med Naturvårdsverkets 
(2011d) utbredningskarta. 

Totalt finns enligt Naturtypskartan 707 hektar i Norrbotten, med en 
genomsnittlig storlek av 29 hektar, vilket är relativt mycket jämfört med 
andra län. Störst areal har Västra Götaland, med 2150 hektar, av totalt 
6314 hektar i hela landet. Av de 15 skyddade områden som har mer än 100 
hektar hällmarkstorräng, så ligger 6 i Västra Götalands län, och 12 av de 15 
ligger vid kusten (Figur 8). 
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Figur 8. Antal karterade områden och areal av hällmarkstorräng i 
Naturtypskartan för skyddade områden, fördelat per län.  

 

Dimensionering och urval av objekt 
För att uppföljningen i skyddade områden ska bli effektiv, så behövs något 
kriterium för i vilka skyddade områden som uppföljningen ska genomföras. 
Problemet är att många av den typ av mindre områden i jordbruksland-
skapet som har karterats i uppföljningen ofta inte har tagits med som 
hällmarkstorräng i Naturtypskartan. För att det ska bli någon jämförbarhet 
med den biogeografiska uppföljningen, så måste karteringen i skyddade 
områden alltså kompletteras, med ny polygonavgränsning inom både 
skyddade områden som har hällmarkstorrängspolygoner sedan tidigare, 
och sådana som inte har det. 
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• Alla skyddade områden med förekomst av hällmarkstorräng, 
eventuellt med undantag för Norrbottens inland och västra Dalarna, 
där naturtypen definitionsmässigt inte ska finnas (se ovan). 

• Övriga skyddade områden med förekomst av betespräglade 
naturtyper, hedar och vissa strandmiljöer (6270, 9070, 6410, 6510-
6530, 6230, 4010, 4030, 1230, 1330, 1620, 1630, 3130) 

• Övriga skyddade områden med åkermark inom närområdet (inom 
100 m avstånd?), åtminstone sådana där åkerkanterna är öppna 
eller halvöppna eller på annat sätt utgör tidigare åker- eller 
betesmark. 

Av totalt 237 områden med hällmarkstorräng, så fångas alla utom 34 upp 
med kriterium 2, varav 8 ligger i Norrbottens inland och 2 i Älvdalen. 
Ytterligare 10 fångas in om man även tar med objekt med silikatbranter, 
som finns i totalt 45 objekt med hällmarkstorräng. 

För att man ska få jämförbarhet med både den nuvarande uppföljningen 
och den kartering som har gjorts tidigare i skyddade områden, så bör man 
antagligen lägga ut två stickprov, ett inom Naturtypskartans polygoner, och 
ett inom de ytor som har avgränsats i flygbild med uppföljningens metodik. 
Vår erfarenhet är att uppföljningens flygbildstolkning har mycket striktare 
avgränsning, vilket innebär att de avgränsade områdena antagligen i 
många fall blir mycket mindre (jämför Figur 9-11). Med de tre kriterier som 
listas ovan, så tror vi att vi framför allt kommer att fånga in små områden i 
jordbrukslandskapet som har förbisetts eller varit för små för att karteras i 
Naturtypskartan, där minsta karteringsenhet är 0,1 hektar. I uppföljningen 
använder vi minsta karteringsenhet 0,01 hektar (100 m2), och en mycket 
stor andel av de karterade områdena är några hundra kvadratmeter stora. 
Sammanställning av data från uppföljningen 2015-2017 visar också att bara 
några få procent av de hällmarkspolygoner som har karterats i 
uppföljningen ligger i skyddade områden (Tabell 1, ovan). 
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Figur 9. Exempel på fältbesökta hällmarkstorrängar i gynnsamt läge, som 
är flacka, solexponerade och omgivna av jordbruksmark. Blå linjer: gränser 
med vår detaljerade flygbildstolkningsmetodik. Gul linje: polygongräns från 
Basinventeringen/naturtypskartan. Grön linje: gräns för TUVA-objekt. 
(Kindström m.fl. 2017c) 
 

 
Figur 10. Exempel på fältbesökta hällmarkstorrängar i mindre gynnsamt 
läge, som är mer välvda, skuggpåverkade och som inte har varit hävdade 
på lång tid (upptill i bilden). Gröna linjer: gränser med vår detaljerade 
flygbildstolkningsmetodik. Gul linje: polygongräns för hällmarkstorräng från 
Basinventeringen/naturtypskartan. (Kindström m.fl. 2017c) 
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Figur 11. Exempel på kustnära hällmark, omgiven av barrskog. De mer 
ljusblå ytorna närmast vattnet tyder på starkare störningspåverkan från 
vågor och is, medan gråblå ytor har mer inslag av hedartad vegetation. Gul 
linje: gräns för hällmarkstorräng från Basinventeringen/naturtypskartan. 
(Kindström m.fl. 2017c) 

 

För dimensioneringen av flygbildstolkningen av skyddade områden så är 
den totala arealen avgörande, eftersom det styr tidsåtgången. I Norrbotten 
är den totala arealen av de skyddade områdena med angiven förekomst av 
hällmarkstorräng 590 000 hektar, jämfört med 327 000 hektar i alla övriga 
län. Av dessa områden i Norrbotten är det dock bara 20 600 hektar (10 av 
24 objekt) som ligger i kustkommuner, d.v.s. Luleå, Piteå och Kalix. Många 
av de skyddade områdena vid kusten är också till stor del vatten, så den 
aktuella landarealen är antagligen betydligt mindre. Även större samman-
hängande arealer av skog och brukad åkermark är normalt mycket lätta att 
sortera bort vid flygbildstolkningen. 

De områden som är mest tidskrävande att tolka är antagligen kustnära 
områden med stor areal klippor och hällmarker, och en stor mängd sådana 
områden finns i flera län, men framför allt i delar av Västra Götaland 
(Figur 8). Om man tar hänsyn till arealen vatten, så är det väldigt få av de 
skyddade områdena (om man bortser från Norrbottens inland) som har mer 
än 2-3000 hektar landareal, och nästan hälften av de skyddade områdena 
(98 stycken) är mindre än 100 hektar. Det kan jämföras med de landskaps-
rutor som används i den nuvarande biogeografiska uppföljningen, som är 
900 hektar vardera, och 80-90 rutor tolkas varje år. Om man räknar med att 
en sjättedel av de 223 objekten (med de 14 i Norrbottens inland bort-
räknade) inventeras varje år, så skulle det motsvara knappt 40 rutor, alltså 
omkring halva totala landarealen jämfört med i uppföljningen.  
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Slutsatser om uppföljning i skyddade områden 
Det är alltså nödvändigt att följa både skyddade områden med karterad 
förekomst av hällmarkstorräng och sådana som inte har det, men som 
skulle kunna ha det med urvalskriterierna i uppföljningen. Därför behöver 
båda typerna av skyddade områden ingå i uppföljningen. Även om 
hällmarkstorrängar oftast har liten areal och är relativt lätta att kartera i 
flygbild, så är det troligen kostsamt att försöka kartera hällmarkstorrängar i 
alla sådana objekt. En möjlig kompromiss skulle kunna vara att välja ut en 
större andel (30-50 %?) av objekten med karterade hällmarkstorrängar och 
en mindre andel (10 %?) av andra potentiellt intressanta objekt. 

En fråga är om man ska ta hänsyn till det skyddade områdets storlek när 
man gör urvalet, t.ex. så att större områden har större chans att väljas 
(”probability proportional to size”, eller liknande), men troligen varierar den 
faktiska arealen hällmarkstorräng väldigt mycket, och de största skyddade 
områdena verkar ju i hög grad vara sådana som har väldigt stor andel 
vatten eller annan typ av hällmark. Därför föreslår vi att man väljer utifrån 
en lista där alla objekt har samma urvalssannolikhet. 

För jämförbarhetens skull behöver provytor läggas både i de polygoner 
som har karterats sedan tidigare (Naturtypskartan m.m.) och i de polygoner 
som avgränsas i flygbild med uppföljningens metodik. Eftersom 
polygonerna i Naturtypskartan tenderar att vara betydligt större, så måste 
provytorna säkert ligga betydligt glesare där, även om de hällmarks-
anknutna värdena också antagligen ligger glesare. 

För att alla dessa hänsyn ska kunna tillgodoses och jämförbarheten ska bli 
så bra som möjligt, så bör troligen omfattningen av uppföljningen i 
skyddade områden vara minst lika stor som den biogeografiska, alltså 
åtminstone en fördubbling av den totala budgeten. 
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Kalkhällsnaturtyper på Öland och Gotland 

Allmänt om kalkmarksnaturtyperna 
Till dessa naturtyper, som präglas av att finnas på flacka kalkhällar, räknar 
vi naturtyperna alvar (kod 6280), basiska berghällar (kod 6110) samt 
karsthällmarker (kod 8240), som i huvudsak skiljer sig från de övriga 
genom förekomsten av karstsprickor. Alvar är den vanligaste av natur-
typerna, men finns ofta mer eller mindre i mosaik med de övriga två 
naturtyperna. Alvar kännetecknas av påtaglig förekomst av vittringsmaterial 
som ansamlas på kalkhällen genom frostvittring på svårdränerade, plana 
kalkhällar, där vattnet ansamlas under en stor del av vinterhalvåret. Små 
mängder vittringsgrus kan dock finnas också inom naturtyperna basiska 
berghällar och karsthällmarker, i små, lokala svackor i kalkhällen. 

Precis som hällmarkstorrängar på silikatberggrund, så kännetecknas 
kalkhällmarker av en flora bestående av torktåliga arter som växer på 
tunna, ofta uttorkande, jordlager. Eftersom sådana marker på de flacka 
kalkhällarna på Öland och Gotland är betydligt mer utsatta för sommartorka 
och har större arealer av mark med inga eller mycket tunna jordtäcken, så 
är igenväxning med mattbildande mossor eller gräsmarksvegetation inte en 
lika påtaglig hotfaktor som t.ex. för hällmarkstorrängar i Västsverige. Där 
det finns tunna jordtäcken kan kalkhällmarksnaturtyper finnas över större 
arealer, fläckvis över hällytan eller ha bara ett mycket glest fältskikt av 
gräsmarksväxter. Precis som på hällmarkstorrängar så växer de moss- och 
lavarter som kännetecknar naturtypen till stor del på själva hällen, och en 
stor del av fältmetodiken gäller att få bra data för sådana arter. 

Design för stickprov på Öland och Gotland 
För Öland och Gotland har vi valt att utgå ifrån samma grundläggande 
principer och metoder som i de mer översiktliga, rikstäckande över-
vaknings- och uppföljningsverksamheterna som finansieras av Jordbruks-
verket och länsstyrelsernas regionala miljöövervakning (Glimskär m.fl. 
2016; Lundin m.fl. 2016a), med en kombination av flygbildstolkning och fält-
inventering, men med ett betydligt tätare utlägg (Figur 12). Möjligheten att 
göra tillförlitliga skattningar av mängd, tillstånd och förändringar är 
beroende av hur stort det generella stickprovet är. Med 1 x 1 km som 
rutstorlek minskar tidsåtgången per ruta för den heltäckande flygbilds-
tolkningen till en niondel, jämfört med de 3 x 3 km som används i t.ex. 
regional miljöövervakning, och den mindre rutstorleken möjliggör därför en 
kraftig utökning av stickprovets storlek. Precis som många andra 
uppföljningssystem används här ett sexårigt inventeringsvarv, där en 
sjättedel inventeras varje år. 

• Öland 123 rutor, varav 15 rutor år 2017 och 25 rutor år 2018 

• Gotland 284 rutor, varav 45 rutor år 2017 och 53 rutor år 2018 
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Figur 12. Översiktsbild för stickprovsutlägg av landskapsrutor med 1 x 1 km 
storlek och 3 km avstånd för uppföljning av kalkhällmarksnaturtyper på 
Öland och Gotland. 

 

En fördel med ett generellt stickprov är att man även får god representation 
av ytor som kanske är för små eller har för dålig bevarandestatus för att bli 
väl representerade i skyddade områden, men ändå är viktiga för en rätt-
visande totalbild. Det kan exempelvis gälla Öland, där de väldigt stora, 
sammanhängande områdena på Stora alvaret är väldokumenterade och 
har starkt skydd, medan de mer sparsamt förekommande alvarområdena 
på norra Öland förmodligen är något sämre kända. Inom varje 1 x 1 km-
ruta har vi genomfört en kartering av alla ytor med naturtyperna alvar, 
basiska berghällar och karsthällmark. De avgränsade polygonerna används 
för arealskattningar och landskapsanalyser, men också som underlag för 
att styra och dimensionera fältinventeringen. 

Avgränsning av kalkhällmarker i flygbilder 

Metodik för flygbildstolkning  
Flygbildstolkningen inleds med att avgränsa de tre naturtyperna som en 
grupp gentemot omgivande miljöer (Figur 13). Minsta karteringsenhet är 
0,1 hektar, och polygonerna får inte vara smalare än 10 meter (med 
undantag för sträckor kortare än 20 m). Gemensamt för naturtyperna är att 
de förekommer på marker med mindre än 30˚ lutning och att täcknings-
graden av gräs och örter är mindre än 50 % (Naturvårdsverket 2011a, 
2011b och 2011g). I alvar ingår också vätar som är mindre än 1 hektar. 
Dessa tre kriterier är vägledande i det första steget i avgränsningsarbetet. 
Krontäckningen av träd och buskar får normalt sett inte överstiga 30 %, 
men marker som håller på att växa igen ska också karteras. I praktiken är 
det svårt att bedöma fält- och bottenskikt i flygbild när träd- och buskskikt är 



25 
 

av igenväxningskaraktär eftersom det ofta är fråga om täta bestånd. 
Flygbildstolkaren får ta stöd av mer indirekta indikatorer i omgivande miljöer 
och tillåts avgränsa markytor med upp till 60 % krontäckning. I praktiken 
innebär det att vi missar en del av dessa igenvuxna marker, men vår 
erfarenhet från fält är att naturtyperna är känsliga för hög trädtäckning, så vi 
tror att det är relativt lite vi missar. Kostnaden för att täcka upp för det skulle 
vara så hög att det är svårt att motivera en ytterligare insats. 

I nästa steg görs en underindelning med syfte att skilja de tre olika natur-
typerna från varandra. Vätar och bleke bildar egna enheter, i den mån de är 
större än 0,1 ha, och klassificeras som alvar med undertyp vät/bleke. 
Resterande markytor delas in med avseende på andel bar häll kontra glest 
bevuxna tunna jordlager. De som domineras av bar häll delas in ytterligare i 
fyra klasser med hänsyn till förekomst av karstsprickor (Figur 13) och 
klassificeras som basisk berghäll om karstsprickor saknas eller är få, eller 
som karsthällmark när mängden karstsprickor förekommer mer eller mindre 
omväxlande med jämna/hela berggrundsytor och ger hällen dess karaktär. 
Mängden karstsprickor inom varje avgränsad yta anges i procent av ytan. 

De markytor som domineras av tunna glest bevuxna jordlager delas in i två 
typer, med avseende på typ av jordart, vittringsmaterial/-jord alternativt 
organisk jordart, där den förstnämnda förs till alvar, av typen vittringsgrus/-
jord, och den sistnämnda till basisk berghäll. Det är svårt att bedöma vilken 
jordart det rör sig om genom att bara studera själva substratet i flygbild. 
Eftersom hydrologin är avgörande för om vittringsgrus/-jord bildas eller ej, 
så måste flygbildstolkaren förstå de hydrologiska processerna i sådana här 
marker, och utläsa den lokala hydrologin ur flygbilderna. 

En viktig faktor för statusbedömningen av de tre naturtyperna är mängden 
träd och buskar, där vi än så länge har valt att göra en väldigt översiktlig 
indelning. Det finns två möjliga principer för mer detaljerad kartläggning och 
uppföljning av träd- och buskskikt via flygbildstolkning. Antingen gör man 
ytterligare en indelning av naturtypspolygonerna i enlighet med gräns-
värden för vilka skillnader i täckningsgrad som ska resultera i en gräns-
dragning, eller så anger man täckningsgraden träd och buskar inom en 
mängd slumpvis utlagda provytor (10 meters radie), vilket är den metod 
som används i det regionala miljöövervakningsprogrammet ”Vegetation och 
ingrepp i våtmarker” inom Remiil (Lundin m.fl. 2016a). Fördelen med 
polygonavgränsning är att man får rumslig information om objekten. 
Nackdelen är att flygbildstolkning med detaljerad polygonindelning utifrån 
krontäckning är ett tidskrävande arbete, som normalt innebär att man 
använder grova täckningsgradsklasser. Det blir då svårt att följa små 
förändringar och att se i vilken typ av mark som förändringarna är störst. 
Med provytetolkning kan man bedöma täckningsgraden på procenten när 
och följaktligen upptäcka små förändringar tidigt, men man tappar den 
rumsliga informationen, samtidigt som resultatet blir ett ”stickprov inom 
stickprovet” – man tillför ytterligare en slumpfaktor som beror på var prov-
ytorna råkar hamna. Den nackdelen har dock även fältprovytor, så man kan 
se det som att fältinventering och provytetolkning kompletterar varandra. 
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Figur 13. Flödesschema för flygbildstolkning av kalksubstratmarker. 
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Tolkade rutor 2017 och 2018 
Totalt har 60 rutor 2017 och 79 rutor 2018 ingått i stickprovet, av totalt 407 
för det sexåriga inventeringsvarvet (Tabell 2). Vårt ursprungliga antagande, 
att ungefär hälften av rutorna kan förväntas innehålla kalkhällmarks-
naturtyper, verkar alltså stämma ganska bra. 

Högsommaren 2018 var exceptionellt torr och varm, med väldigt lite 
nederbörd under lång tid, och därför valde vi att skjuta fram fältinven-
teringen för Öland till nästa år, 2019. Inventeringen på Gotland gjordes 
tidigare på säsongen, när torkan inte hade fått så stort genomslag på 
vegetationen. Eftersom flygbildstolkningen till viss del genomförs även 
under sommaren, så hade vi också en del ytor kvar att tolka när beslutet 
om senareläggning togs. Istället valde vi att prioritera att göra klart 
tolkningen av svämängarna, som tog mer tid än beräknat (se nedan). Det 
blev därmed i praktiken en omfördelning av resurser mellan delprojekten 
(se även Tabell 23, nedan). Vi väljer därför att istället presentera resultaten 
för Öland 2018 senare, tillsammans med resultaten för 2019, i nästa års 
rapport. 

 

Tabell 2. Antal landskapsrutor (1 x 1 km) i stickprovet för år 2017 och 2018, 
totalt och med innehåll av naturtyperna enligt flygbildstolkningen, för tre 
geografiska områden (K = kontinental region, B = boreal region. Hela 
Gotland ligger i boreal region). Stickprovet 2017-2018 är en tredjedel av det 
tänkta sexåriga inventeringsvarvet. 

2017 Totalt antal 
rutor Alvar Basisk 

berghäll 
Karst- 

hällmark 
Öland (B) 8 2 0 0 
Öland (K) 7 4 2 0 
Gotland 45 17 5 3 

2018 Totalt antal 
rutor Alvar Basisk 

berghäll 
Karst- 

hällmark 
Öland (B) 9    
Öland (K) 16    
Gotland 54 11 6 3 

 

Tabell 3. Areal av polygoner [hektar] i flygbildstolkningen fördelat på 
naturtyper för tre geografiska områden (K = kontinental region, B = boreal 
region. Hela Gotland ligger i boreal region). 

2017 Alvar, 
vittringsgrus 

Alvar, 
vät/bleke 

Basisk 
berghäll 

Karst- 
hällmark 

Öland (K) 106 9 3 0 
Öland (B) 0 3 0 0 
Gotland 239 8 4 5 
2018     
Gotland 46 3 8 2 
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En klassning av bedömda hot mot naturtypen görs som ett moment i 
flygbildstolkningen, eftersom man där har bäst överblick över naturtypens 
tillstånd och belägenhet i landskapet. För 2017 visade 40 av totalt 
349 hektar (cirka 11 %) tecken på att påverkas av extensivt eller upphört 
bete, medan en försumbar andel bedömdes hotas av alltför intensivt bete 
(Tabell 4). En påtaglig andel (18 %) påverkades också av störning med 
fordonsspår. Troligen beror det höga värdet för fordonsspår 2017 på att 
några rutor råkade hamna inom militära övningsområden. Under 2018 har 
inget område hotat av fordonsspår påträffats. Det enda registrerade hotet 
år 2018 var något 10-tal hektar som bedömdes hotade av kalkbrytning. 

 

Tabell 4. Areal av polygoner [hektar] med bedömt hot mot naturvärdena 
enligt flygbildstolkningen. I klassen ”störning av fordon” ingår 2017 bland 
annat några ytor i militära övningsområden. 

Öland 2017 Alvar Basisk 
berghäll 

Karst- 
hällmark 

Inget synligt hot 104,2 3,5 - 
Bergtäkt/kalkbrytning - - - 
Störning av fordon 3,1 - - 
Extensivt/upphört bete 10,4 - - 
Intensivt bete - - - 
Exploatering/bebyggelse - - - 

Gotland 2017 Alvar Basisk 
berghäll 

Karst- 
hällmark 

Inget synligt hot 152,6 2,2 5,4 
Bergtäkt/kalkbrytning - - - 
Störning av fordon 60,0 1,5 - 
Extensivt/upphört bete 29,8 - - 
Intensivt bete 0,2 - - 
Exploatering/bebyggelse 0,8 - - 

Gotland 2018 Alvar Basisk 
berghäll 

Karst- 
hällmark 

Inget synligt hot 36,5 6,6 1,9 
Bergtäkt/kalkbrytning 9,9 2,0 - 
Störning av fordon - - - 
Extensivt/upphört bete - - - 
Intensivt bete - - - 
Exploatering/bebyggelse - - - 
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Utlägg och metodik för provytor i kalkhällmarker 
Provyteutlägget styrs genom flygbildstolkning av polygoner (minsta 
karteringsenhet 0,1 hektar) inom stickprovet av landskapsrutor med 
storleken 1 x 1 km. Provytor läggs sedan ut i alla rutor som har någon av 
naturtyperna enligt flygbildstolkningen för det aktuella året. 

Provytorna läggs ut baserat på ett punktgitter (”grid”) med 20 m avstånd, 
som alltså är det minsta avstånd som kan förekomma mellan två provytor. 
Av de punkter som hamnar i en viss polygontyp så görs sedan ett slump-
urval som baseras på den totala arealen av polygontypen i varje ruta, så att 
provytorna är fler men ligger glesare ju större polygonernas areal är i rutan. 
Maximalt läggs 30 provytor ut i varje polygontyp. 

Polygoner som har klassats som alvar (med förekomst av vittringsmaterial) 
utgör en typ, som ofta har stor areal i rutan, och övriga med karst eller 
basiska berghällar (med spår av karstsprickor och/eller hällar utan synlig 
förekomst av vittringsmateriel) utgör en annan typ. Eftersom polygoner med 
karst eller basiska berghällar normalt finns på mindre arealer, så ligger 
provytorna ofta tätare där. 

 

Tabell 5. Antal provytor i polygon med naturtyp enligt fältinventerarens 
klassificering 2017 och 2018. 

2017 Öland   Gotland  
Alvar (6280) 80 62 %  156 70 % 
Basisk berghäll (6110) - -  - - 
Karsthällmark (8240) - -  25 11 % 
Kalkgräsmark (6210) 22 17 %  4 2 % 
Fuktäng (6410) 16 13 %  8 4 % 
Enbuskmark (5130) - -  14 6 % 
Västlig taiga (9010) - -  2 1 % 
Annan/ingen naturtyp 10 8 %  13 6 % 
Boreal region 26 20 %  222 100 % 
Kontinental region 102 80 %  -  
Totalt antal 128   222  
2018    Gotland  
Alvar (6280)    62 41 % 
Basisk berghäll (6110)    19 12 % 
Karsthällmark (8240)    59 39 % 
Kalkgräsmark (6210)    5 3 % 
Strandäng vid Östersjön (1630)    1 1 % 
Annan/ingen naturtyp    5 4 % 
Boreal region    151 100 % 
Kontinental region    - - 
Totalt antal    151  
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Totalt inventerades 350 provytor år 2017, varav 128 på Öland och 222 på 
Gotland (Tabell 5). Av dessa har 66 (d.v.s. 19 %) någon förekomst av 
karstsprickor, varav en på Öland och övriga på Gotland. För 2018 var 
motsvarande siffror för Gotland 151 provytor, varav 53 med karstsprickor. 
Ungefär en tredjedel av provytorna på Gotland har alltså förekomst av 
karstsprickor. Jämfört med 119 provytorna med sprickor har fältinven-
teraren angivit att 84 ligger i huvudsak i naturtypen karsthällmarker 
(Tabell 5), och ytterligare 8 har en del av provytan som är naturtypen med 
en bedömningsyta om minst 0,1 hektar kring provytan. Inventerarna har 
alltså i vissa fall bedömt att provytor med förekomst av karstsprickor ändå i 
huvudsak är annan naturtyp, troligen oftast alvar. Det kan uppkomma när 
sprickorna förekommer glest och i liten mängd i ett område som i övrigt är 
rikt på vittringsgrus och andra strukturer som är kännetecknande för alvar. 
Men det kan tydligen även förekomma att inventeraren anger karsthällmark 
även om det inte finns någon karstspricka inom provytan med 10 m radie, 
eftersom antalet karsthällmarksklassade provytor på Gotland 2018 är större 
än antalet med karstsprickor inom ytan. Det kan i sin tur uppkomma när det 
finns tydliga inslag i närområdet, där ju bedömningsytan för naturtypen 
(0,1 ha) är större än provytan med 10 m radie (0,03 ha) 

Generella variabler 
På samma sätt som i Remiil (Lundin m.fl. 2016a) och Jordbruksverkets 
kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker (Glimskär m.fl. 2016b) 
används provytor med 3 m radie (markvegetation) och 10 m radie (träd- 
och buskskikt), som slumpas ut inom de avgränsade polygonerna. I 
provytorna klassar fältinventeraren markslag, naturtyp, artförekomst och 
andra vegetationsvariabler. 

Inmatningsflödet för provytor i de tre kalkhällmarksnaturtyperna innehåller 
en kombination av variabler från gräsmarksprovytor och från hällmarks-
torrängar, men också tillägg av några särskilda variabler som är relevanta 
för naturtyperna, t.ex. för att beskriva vittringsmaterial och karstsprickor. I 
provytorna samlas variabler för artdata, statusbedömning och andel av de 
strukturer som utgör naturtypen.  

Fältskikt, bottenskikt och substrat 
Kalkmarksnaturtyperna kan hysa ett stort antal arter av såväl kärlväxtsarter 
som hällmarkslevande lavar och mossor, och trots att kalkgräsmark som 
troligen är den artrikaste naturtypen inte finns med i årets inventering, så 
registreras i provytorna också många arter som är karakteristiska för den 
naturtypen, eftersom naturtyperna ofta finns i mosaik med varandra. Om 
det finns karstsprickor i provytan, så används en särskild artlista för de 
växtarter som förekommer i själva i sprickorna. Arter i bottenskiktet noteras 
på samma sätt som för kärlväxtarterna. Liksom i uppföljningen av 
hällmarkstorräng så bedöms täckningen för bland annat stenlevande 
mossor och lavar som grupper. 

Alvar, basiska berghällar och karsthällmarker är alla substratdominerade 
miljöer. För att skilja dem åt och även för att bedöma status är karaktären 
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på bottensubstrat av stor betydelse, framför allt vittringsmaterial från 
kalkstenen som är typiskt för alvar. Arealen med vittringsmaterial och tunt 
jordtäcke (<8 cm) är viktiga substrat för typiska eller karakteristiska arter av 
kärlväxter, om naturtypen har tillräckligt god bevarandestatus. De 
kalkgynnade mossorna och lavarna växer i högre grad på själva hällen, 
eller på ett mycket tunt humusskikt. Täckningsgrad av blottad häll och häll 
bevuxen med stenlevande mossor och lavar registreras i alla naturtyper 
(Tabell 6). 

 

Tabell 6. Variabler för vittringsmaterial på kalksten som har lagts till i 
fältmetodiken för alvar och andra kalkhällmarksnaturtyper. 

Täckning av vittringsmaterial 
0  0% 
1  1-4% 
2  5-10% 
3  11-30% 
4  31-60% 
5  >60% 

Andel av provytan som är täckt 
med vittringsmaterial av kalksten 

Kornstorlek vittringsmaterial 
0  Sten (>20 mm) 
1  Grus (2-20 mm) 
2  Grovmo/sand (0,02-0,2 mm) 
3  Finmo/mjäla (0,002-0,02 mm) 

Kornstorlek av vittringsmaterial, 
dominerande med avseende på 
täckning 

Medeltjocklek av skikt 
1  1-4 cm 
2  5-10 cm 
3  >10 cm 

Medeltjocklek av skikt med 
vittringsmaterial  

Finns polygonstrukturer? 
1  Ingen 
2  Otydlig 
3  Tydlig 

Förekomst av polygonstruktur i 
finkornigt vittringsmaterial  

 

Totalt sett så är det ovanligt att någon enda av bottenskikts- och substrat-
variablerna är helt dominerande på ytan, men vittringsmaterial kan täcka 
över 60 % i ytor med alvar (Figur 14). Både stenlevande och andra mossor, 
tillsammans med busklavar, tillhör de artgrupper i bottenskiktet som är 
vanligast, medan bladlavar är ovanligare. Blottad humus är ganska 
ovanligt, men kan lokalt finnas i större mängd. Fördelningen av bottenskikt 
och substrat på Gotland är förvånansvärt likartad mellan de två åren, med 
ganska jämn fördelning av mängden mossor, busklavar och blottat 
substrat, medan bladlavar och humus finns i liten mängd. I ytorna på Öland 
2017, som till stor del ligger på Stora alvaret, så verkar mängden vittrings-
grus och blottad humus vara avsevärt större än på Gotland, och ”övriga 
mossor” är vanligare än mossor på sten. Man kan anta att det återspeglar 
reella skillnader i karaktär mellan Öland och Gotland. Den större före-
komsten av karstsprickor på Gotland visar på motsvarande skillnad, och 
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karstsprickorna är också snarare förknippade med hällar utan större mängd 
vittringsgrus, bland annat för att vattnet dränerar genom sprickorna, vilket 
drar ner förutsättningarna för frostvittring på ytan. 

 

 
Figur 14. Andel av provytorna i kalkhällmarksnaturtyper på Öland och 
Gotland med olika täckning av bottenskikts- och substratvariabler, fördelat 
på fem täckningsklasser, år 2017-2018. 
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Figur 15. Andel av provytorna i kalkhällmarksnaturtyper på Öland och 
Gotland med olika täckning av variabler för fältskikt och förna, fördelat på 
fem täckningsklasser, år 2017-2018. 

 

Fältskiktet i kalkhällmarkerna är ofta ganska glest, med något större 
övervikt för graminider jämfört med övriga artgrupper (Figur 15). Ris finns 
mycket sparsamt, vilket delvis hänger ihop med att vi begränsar den 
gruppen till ljungväxter (”ericaceous dwarf shrubs” på engelska), medan 
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förvedade arter som solvända inte räknas in där. Precis som för botten-
skiktet, så ger resultaten för fältskiktet väldigt likartad bild för Gotland de två 
åren. Det tyder på att resultaten från inventeringen är stabila och ger en 
totalt sett rättvisande bild. I båda fallen verkar barrförna (och i viss mån 
lövförna) betydligt vanligare på Gotland än på Öland, vilket är förväntat i 
och med att kalkhällmarkerna på Gotland oftare är bevuxna med 
varierande mängd tall och olika buskarter, medan Stora alvaret, som är en 
stor del av kalkhällmarkerna på Öland, oftare är helt öppet eller har väldigt 
glest buskskikt. På Öland verkar också andelen graminider vara högre och 
mängden ris mindre på Öland, vilket kan ha ett samband med att 
graminiderna är mer toleranta mot frostprocesserna i vittringsgruset på de 
stora alvarytorna på Öland, medan ljungväxterna kan tänkas vara känsliga 
för den störningen. 

Karstsprickor i 10 m-provytan 
För att registreras ska karstsprickor ha minst 5 cm bredd och minst 5 cm 
djup i mer än 0,5 meters längd. De grundare sprickorna är i det fallet 
sådana som tidigare har varit djupa, men senare har fyllts upp med 
organiskt och vittrat material. Karstsprickor har tydliga spår av vittring, och 
de ska åtminstone tidigare ha varit del av ett större spricksystem som 
tillåter att vattnet dräneras undan nedåt. Den totala förekomsten och 
tillståndet av karstsprickor beskrivs med variabler som beskriver hela 
provytan med 10 m radie, medan fält- och bottenskiktet som vanligt 
beskrivs i 3 m radie (Tabell 7). 

Helt uppfyllda karstsprickor som har fyllts upp med förna, humus och tät 
vegetation så att deras öppna djup är mindre än 5 cm registreras inte alls 
Även ”aktiva” och ”öppna” karstsprickor kan dock innehålla vegetation av 
både fältskiktsväxter (t.ex. tulkört, skogssallat), träd och buskar (t.ex. oxbär, 
slån, hassel) som är rotade längre ner i sprickan så att vatten fortfarande 
kan rinna ner i sprickan. Sådana sprickor registreras som vanligt, och 
förekomsten av växter rotade i sprickan registreras, eftersom det är viktigt 
för karstnaturtypens bevarandestatus (Naturvårdsverket 2011g). Snäckor 
som lever i karstsprickorna (främst hällsnäckor) betar också skorplavar 
uppe på hällytan i sprickans närhet, vilket syns som vitaktig, blottad kalkhäll 
utan påväxt av lavar och mossor. 
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Tabell 7. Variabler för karstsprickor på kalksten som har lagts till i 
fältmetodiken för alvar och andra kalkhällmarksnaturtyper i hela provytan 
med 10 m radie. 

Summa av längd på karstsprickor 
0  0 m 
1  1-5 m 
2  5-10 m 
3  10-20 m 
4  >20 m 

Total längd på karstsprickor inom 
10 m radie, med minst 5 cm öppet 
djup. Hit räknas inte “mekaniska 
sprickor” som inte är påverkade av 
karstvittring 

Andel av sprickor över 10 cm bredd 
0 % 
1-4 % 
5-10 % 
11-30 % 
31-60 % 
>60 % 

Andel av karstsprickorna om är 
minst 10 cm breda (av de med 
minst 5 cm öppet djup). 

Finns tydliga spår av snäckbetning? 
0  Ingen synlig betning 
1  Viss snäckbetning 
2  Tydlig betning längs <50 % 
3  Tydlig betning längs >50 % 

Spår av snäckbetning kring 
karstsprickorna. Det innebär att 
snäckorna betar bort skorplavar så 
att den vitaktiga kalkstenshällen 
exponeras. 

Sprickornas fyllnad 
0 % 
1-4 % 
5-10 % 
11-30 % 
31-60 % 
>60 % 

Andel av karstsprickorna (baserat 
på längd) som är delvis uppfyllda, 
det vill säga att humus och förna 
fyller upp dem till mellan 5 och 30 
cm djup. 

Täckning av fältskikt/träd/buskar 
0 % 
1-4 % 
5-10 % 
11-30 % 
31-60 % 
>60 % 

Täckning av fältskikt/träd/buskar 
som är rotade i sprickan, längs 
med sprickans sträckning 
(“endimensionell täckning”). 

 

Ungefär en tredjedel av provytorna på Gotland hade alltså förekomst av 
karstsprickor (se ovan och Figur 16), och mängdfördelningen var ganska 
likartad de två åren. Det förekommer provytor med mer än 20 m karst-
sprickor inom den drygt 300 m2 stora provytan, vilket innebär att de ligger 
med bara några få meters avstånd. 

Karstsprickornas bredd påverkar både hur snabbt de kan fyllas upp av 
växtmaterial och hur livsvillkoren (mikroklimatet) är för växter och djur som 
lever i sprickan. Andelen breda sprickor (mer än 10 cm) varierade mycket 
mellan olika provytor, men andelen breda sprickor var större bland de ytor 
som registrerades 2018 än de från 2017 (Figur 17). 
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Figur 16. Antalet provytor på Gotland, fördelat på klasser som anger hur 
stor mängd karstsprickor som finns i ytan (10 m radie), av det totala antalet 
inventerade provytor i kalkhällmark på Gotland 2017-2018. 

 

 
Figur 17. Antalet provytor fördelat på klasser som anger hur stor andel av 
de eventuella karstsprickorna i provytan som är bredare än 10 cm. Antalet 
avser provytor med förekomst av karstsprickor på Gotland 2017-2018. 

 

En hel del av sprickorna är helt uppfyllda av förna och vegetation, vilket 
innebär att de inte har någon direkt funktion för hydrologin eller för växt- 
och djurarter som kan leva nere i sprickan, och sådana sprickor registreras 
inte heller. Men i de flesta provytor är en betydande andel av sprickorna 
åtminstone delvis fyllda med förna och humus, till ett öppet djup av mellan 
5 och 30 cm. År 2018 hade många provytor en stor andel av sprickorna 
som var delvis fyllda (mer än 30 % av sprickornas totala längd), men det 
fanns också en viss andel provytor där sprickorna var helt öppna, utan 
uppfyllnad av förna och humus (Figur 18). 



37 
 

 

 
Figur 18. Antalet provytor fördelat på klasser som anger hur stor andel av 
de eventuella karstsprickorna i provytan som är delvis uppfyllda av humus 
eller förna (till mellan 5 och 30 cm djup). Antalet avser provytor med någon 
förekomst av karstsprickor på Gotland 2017-2018. 

 

Även om sprickorna inte är helt uppfyllda av humus, så är det vanligt att det 
förekommer träd och buskar som har grott och rotat sig nere i sprickan 
(Figur 19). Det bidrar till variation och karaktär hos naturtypen, som gynnar 
t.ex. hassel, slån och olika arter av oxbär (Naturvårdsverket 2011g), 
samtidigt som det förstås delvis bidrar till igenväxningen. 

 

 
Figur 19. Antalet provytor med träd och buskar som är rotade i karst-
sprickan, fördelat på täckningsklasser utifrån hur stor andel av sprickan de 
rotade träden och buskarna täcker. Antalet avser provytor med någon 
förekomst av karstsprickor på Gotland 2017-2018. 
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Två snäckprovytor i karsthällmark 
För att mer i detalj följa karstsprickornas egenskaper och deras innehåll av 
hällsnäckor och olika växtarter som är karakteristiska för naturtypen 
(Naturvårdsverket 2011g) har vi alltså lagt ut små provytor specifikt för det 
syftet. En kvadrat om 1 x 1 m centreras över en spricka för att avgränsa en 
sådan snäckprovyta. Vi har valt att lägga ut två snäckprovytor som 
inventeras på samma sätt, men läggs ut efter olika principer och därför 
kompletterar varandra. Dessutom är det ingen nackdel att få mer data för 
ett moment som är så viktigt för naturtypen. 

Den första snäckytan läggs subjektivt på det som bedöms vara en lämplig 
plats längs med sprickorna inom provytan med 10 m radie. Detta ska vara 
den spricka som bedöms ha den gynnsammaste livsmiljön för snäckorna – 
i första hand en öppen (utan vegetation), djup och relativt bred spricka, 
gärna med tydliga spår av snäckbetning (jfr. Tabell 7). Anledningen till att vi 
lägger ut en sådan yta subjektivt är att vi vill undvika att man får ett 
nollvärde bara för att snäckprovytan råkar ha hamnat på en mindre 
gynnsam del av sprickan, eller att man vid ett slumpförvarande helt missar 
de sprickor som faktiskt finns. Nackdelen är å andra sidan att man får en 
överrepresentation av de mest optimala livsmiljöerna, vilket kan vara bra för 
att beskriva den enskilda ytan, men blir svårt att översätta till en totalmängd 
av snäckor generellt i karstsprickorna eller totalmängd av sprickor med en 
viss kvalitet, eftersom ”sämre” sprickor blir underrepresenterade. 

För att få en bättre representation av hela variationen längs karstsprickorna 
görs därför också en slumpning inom provytan, som bidrar till en mer 
genomsnittlig totalbild av sprickornas och snäckornas status. Den 
utslumpade ytan placeras genom att man följer periferin av en cirkel med 
6 m radie medsols med start från norr, tills man korsar den första spricka 
som uppfyller kraven (minst 5 cm djup, mer än 5 cm bred, minst 0,5 m 
lång). Denna 1 x 1 m stora provyta läggs centrerat kring korsningspunkten, 
eller så att så mycket som möjligt av sprickan vid korsningspunkten 
kommer med upp till 1 m längd (Figur 20). Den utslumpade ytan utgår om 
periferin av 6 m-cirkeln inte träffar någon spricka. Om det inte finns någon 
karstspricka alls inom 10 m-provytan, så utgår räkningen helt, och man går 
vidare till nästa provyta. 
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Figur 20. Princip för utlägg av kvadratiska snäckprovytor (1 x 1 m). Place-
ringen av den första ytan bestäms av inventeraren och ska representera 
den ”bästa platsen” för snäckorna, d.v.s. relativt öppen och gärna med 
synliga spår av snäckbetning på hällens yta. Den andra snäckprovytan 
läggs på en slumpmässigt vald plats längs karstsprickorna. Följ periferin av 
en cirkel med 6 m radie medsols från norr (röd streckad linje) tills du korsar 
den första karstspricka som uppfyller kraven (minst 5 cm bred 5 cm djup 
och 0,5 m lång). 

 

Variabler i snäckprovytor 
Snäckor av arten hällsnäcka (Chondrina arcadica) räknas längs en sträcka 
om 1 m karstspricka i varje snäckprovyta, då 1 m längd vid utveckling av 
metoden bedömdes vara optimalt för att på kort tid få tillräckligt med bra 
data (Jonsson 2017; Tabell 8). För varje snäckprovyta registreras antalet 
observerade snäckor i sprickan (ned till 20 cm djup) och på hällens yta 
inom 1 x 1 m-ytan, med en bestämd söktid (2 minuter). För räkningen 
används en spegel för att lättare se snäckor på lodytorna nere i karst-
sprickorna, som ofta är mycket ojämna med partier som man inte kan se 
rakt uppifrån (Jonsson 2017). 

Hällens fuktighet vid inventeringstillfället är viktig, eftersom den påverkar 
hur snäckorna förekommer på ytan. Vid torrt väder (när själva hällen är torr) 
sitter de ofta nere i sprickan, medan de vid fuktigt väder oftare kryper 
omkring uppe på hällens yta (när hällen är fuktig) och därför kan vara något 
svårare att hitta. Om möjligt bör man göra inventeringen när det är relativt 
torrt och inte regnar. Vid fuktigt väder (när mer än 50 % av hällen är fuktig) 
ökas söktiden från 2 till 3 minuter, eftersom det då är svårare att se 
snäckorna och de också är mer spridda på hällytan. 
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I snäckprovytan registreras följande variabler som anger statusen för 
sprickorna och deras potential som livsmiljö för snäckorna (Tabell 8): 

• Sprickans riktning (som påverkar solinstrålningen) 

• Andel blottad häll (inklusive skorplavar) 

• Fuktighet på hällytan 

• Karstsprickans djup 

• Karstsprickans bredd 

Denna metodik för att beskriva karsthällmarkernas status utifrån 
sprickornas utseende och förekomsten av hällsnäckor utgår ifrån de förslag 
som har tagits fram av Olle Jonsson på uppdrag av Naturvårdsverket 
(Jonsson 2017). Variablerna som beskriver karstsprickorna är viktiga för att 
få större förståelse för snäckornas krav och vilka faktorer som påverkar 
deras mängd. 

Förekomsten av snäckbetade hällar omkring karstsprickorna är också en 
användbar ledtråd för att identifiera områden med öppna karstsprickor i 
flygbildstolkningen, eftersom frånvaron av skorplavar och andra lavar och 
mossor gör att områdena med den exponerade hällen får ett distinkt 
mönster med ljusblå färg i de infraröda flygbilderna. 

Även om karstsprickor ibland syns bra i flygbilderna, kan enstaka sprickor 
förekomma också i sådan mark som i flygbild är klassad som t.ex. potentiell 
naturtyp basisk berghäll eller alvar, så därför är det angeläget att vi 
fortsätter att ha samma fältmetodik i alla typerna, oavsett klassning i 
flygbilderna.  
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Tabell 8. Variabler för karstsprickor som registreras till de särskilda 
snäckprovytorna (1 x 1 m) som placeras kring sprickor inom provytan med 
10 m radie (jämför Figur 17, ovan). 

Riktning karstsprickan 
1  Nord-syd 
2  Nordost-sydväst 
3  Öst-väst 
4  Nordväst-sydost 

  

Andel häll 
0 % 
1-4 % 
5-10 % 
11-30 % 
31-60 % 
>60 % 

Andel av 1-metersprovytan som är täckt av 
blottad häll. 

Antal hittade snäckor 
1-999 

Antalet snäckor räknas på hällytan och i 
sprickan ner till 2 dm djup. 

Aktuell fuktighet 
0  Helt torr 
1  0-5 % 
2  6-25 % 
3  26-75 % 
4  >95 % 
5  Helt fuktig 

Andel av den öppna hällen inom provytan 
(inklusive skorplavar) som är fuktig vid 
inventeringstillfället. 

Karstsprickans djup 
10 5-10 cm 
20 11-20 cm 
30 21-30 cm 
40 31-40 cm 
50 41-50 cm 
51 Över 50 cm 

Karstsprickans genomsnittliga, öppna djup inom 
1 m-provytan 

Genomsnittlig bredd på 
karstsprickan. 

1 <5 cm 
2 5-10 cm 
3 11-15 cm 
4 16-20 cm 
5 >20 cm 

  

 

Resultat från snäckprovytorna 
Resultaten från 2018 bekräftar det som kunde ses 2017, att sprickor som 
saknar tydligt synliga spår av snäckbete också normalt har väldigt liten 
mängd snäckor, och även liten mängd blottad häll omkring sprickan 
(Figur 21). Snarast förstärks den tendensen med 2018 års data, att det är 
ytor som har mycket blottad häll som också har mycket snäckor. Delvis 
beror det väl på att ytor med mycket vegetation också har mer växtmaterial 
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(löv, förna, humus) som kan falla ner i sprickan, vilket i sin tur har ett 
samband med hävdpåverkan. Mängden träd och buskar bidrar med 
lövförna och kan etablera sig nere i sprickorna, men de ger också en 
skuggigare miljö som blir mindre utsatt för torka och därmed mer gynnsam 
för t.ex. mossor och många kärlväxter. Samtidigt har sambandet mellan 
blottad häll och snäckor att göra med att snäckorna själva motverkar 
igenväxning, eftersom de betar bort de skorplavar som i sin tur skulle bli 
substrat för andra lavar och mossor och som i nästa steg bildar det 
humusskikt där kärlväxter kan etablera sig. 

 

 
Figur 21. Medel för antal snäckor som har påträffats i karstsprickan och den 
omgivande hällen inom snäckprovytorna (två ytor med 1 x 1 m storlek inom 
varje provyta med 10 m radie), fördelat på klasser för mängden blottad häll 
kring sprickan. Siffran ovanför stapeln anger det totala antalet snäck-
provytor för klassen. Snäckyta 1 har placerats ut ”subjektivt” för att vara 
gynnsam för snäckor, medan snäckyta 2 har slumpats ut (jämför Figur 20, 
ovan). 
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Sprickans öppna djup har också ett samband med snäckornas förekomst, 
eftersom det är nere i sprickan som snäckorna kan söka skydd under 
varma, soliga och torra dagar. I den slumpmässigt, ”representativt” utlagda 
snäckyta 2 är mönstret tydligast, så att det till stor del är i de djupaste 
sprickorna som antalet snäckor är allra högst, med öppet djup större än 
40 cm (Figur 22).  

Det är oklart om det finns något särskilt skäl till att snäckorna är vanligare i 
den subjektivt utvalda snäckytan, även i grundare sprickor, eller om det är 
bara slumpen till att det är en sådan skillnad 2018. Man kan tänka sig att de 
utvalda ytorna är mer gynnsamma på andra sätt och därför mindre 
”beroende” av att sprickan är djup, t.ex. att gynnsamma mikroklimatiska 
förhållanden kompenserar för djupfaktorn. Det återstår att se tills vi har mer 
dataunderlag och kan fördjupa samspelet mellan olika faktorer. 

 

 
Figur 22. Medel för antal snäckor som har påträffats i karstsprickan och den 
omgivande hällen inom snäckprovytorna (två ytor med 1 x 1 m storlek inom 
varje provyta med 10 m radie), fördelat på klasser för karstsprickans djup. 
Siffran ovanför stapeln anger det totala antalet snäckprovytor för klassen 
Snäckyta 1 har placerats ut ”subjektivt” för att vara gynnsam för snäckor, 
medan snäckyta 2 har slumpats ut (jämför Figur 20, ovan). 
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Reflektioner om designen och andra naturtyper 

Boreal region på Öland 
Totalt sett är dataunderlaget för Öland stort, och det kan vara rimligt att ha 
ett större stickprov på Gotland, eftersom ön som helhet är större. Men 
samtidigt kan det vara problematiskt att en så liten andel av data samlas in 
från Öland norr om Stora alvaret, vilket blir effekten om man inte har någon 
princip för att styra stickprovet, eftersom arealerna kalkhällmark är så 
mycket mindre norrut. Det är ett problem eftersom naturförhållandena 
skiljer sig så markant mellan södra och norra Öland, och dessutom tillhör 
delarna två olika biogeografiska regioner, vilket är viktigt för EU-
rapporteringen. De geologiska förhållandena skiljer sig också i viss mån 
mellan Öland och Gotland, bland annat för att berggrunden till stor del är 
från olika geologiska tidsperioder, Ordovicium och Silur (Ekstam & Forshed 
2002). Skillnaderna visar sig bland annat i att Gotland har så tydligt större 
andel karsthällmark än Öland. 

Ett möjligt alternativ skulle vara att man ytterligare förtätar stickprovet på 
norra Öland, så kan det området mer stå på egna ben och bidra mer 
påtagligt till resultaten för naturtyperna i boreal region, där annars 
förhållandena på Gotland blir väldigt dominerande. Men det skulle i så fall 
kräva en viss förstärkning av budgeten. 

Andra naturtyper i kalkmarksmosaiken 
Alla våra erfarenheter hittills tyder på att upplägget med ett mycket tätt 
stickprov av små landskapsrutor för sådana geografiskt begränsade 
naturtyper är ett mycket effektivt och användbart arbetssätt, som ger 
mycket bra data till rimliga kostnader. Detta är förstås lätt att motivera för 
dessa tre kalkhällmarksnaturtyper, som har så stor andel av sin förekomst 
på Öland och Gotland, men det är samtidigt uppenbart när vi gör flygbilds-
tolkning och fältarbete i dessa miljöer att det finns flera andra naturtyper 
som också är en mycket viktig och integrerad del av samma naturtyps-
mosaik (Figur 23). Dit hör kalkgräsmarker, kalkfuktängar, rikkärr, agkärr, 
kalkpåverkade enbuskmarker och vissa typer av trädklädd betesmark. 
Dessutom finns inslag av kalkbranter, med delvis samma artinnehåll som 
de plana kalkhällmarkerna. 

Vårt förslag är alltså att man använder samma stickprovsutlägg som redan 
är etablerat och där en stor del av förberedelserna redan är gjorda (t.ex. 
inköp av flygbilder) för att även ta med andra naturtyper. Den som gör 
flygbildstolkningen måste ändå ta ställning till gränsdragningen gentemot 
dessa naturtyper, så i viss mån är jobbet redan gjort. Visserligen finns en 
större andel av dessa andra naturtyper på fastlandet, men det finns mycket 
som talar för att alla kalkpåverkade naturtyper ändå skiljer sig på många 
sätt mellan Öland, Gotland och fastlandet, tillräckligt för att motivera ett 
särskilt stickprov. Det skulle också kunna innebära att andra uppföljnings- 
och miljöövervakningsprogram som fokuserar på gräsmarksnaturtyper 
(t.ex. kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker) skulle kunna styra 
om sina medel, antingen för att bidra med finansiering till ett sådant 
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stickprov, eller överlämna mer av arbetet på Öland och Gotland till 
biogeografisk uppföljning och istället förstärka sitt inventeringsarbete på 
fastlandet. 

 

 
Figur 23. Exempel på en landskapsruta med 1 x 1 km storlek, där 
kalkhällmarkspolygoner av alvar, basiska hällmarker och karsthällmarker 
har karterats (ljusa ytor) i en mosaik med andra skyddsvärda naturtyper, 
som t.ex. kalkgräsmark och enbuskmark. 
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Svämängar vid större vattendrag 

Under 2015 gjorde vi en första utredning om möjligheten att följa upp 
naturtypen svämängar, som utgörs av starrdominerade, regelbundet 
översvämmade områden längs med större, relativt opåverkade och 
oreglerade vattendrag i norra Sverige (Naturvårdsverket 2011k; Lundin 
m.fl. 2016b). Vi har valt att göra en fullständig kartering av svämängar 
längs hela sträckningen av sådana vattendrag i norra Sverige (från 
Dalälven och uppåt) som uppfyller kraven för naturtypen större vattendrag 
(kod 3210), men även kompletterat med biflöden som ligger i direkt 
anslutning till dessa. 

År 2016 gjorde vi en testinventering av ett antal områden längs Vindelälven 
och Umeälven (Kindström m.fl. 2017c). För 2017 gjordes en heltäckande 
kartering längs med Vindelälven (Glimskär 2018b), utifrån en budget som 
motsvarande halva den avsedda årliga omfattningen, bland annat för att vi 
då kunde använda en del av det avgränsningsarbete som hade gjorts år 
2017. 

Avgränsning och tolkning 
Målsättningen vid beställningen av bilderna var att över alla områden få en 
omgång vår-/försommarbilder med högt vattenstånd och en omgång 
sensommar-/höstbilder med lågt vattenstånd, och i avgränsningen har vi 
hjälp av att samtidigt kunna betrakta bilderna från båda fototillfällena som 
ett viktigt stöd i avgränsningen av svämängarna. Flygbilderna har valts ut 
genom att med hjälp av Fastighetskartan och ortofoton välja ut områden 
där man kan tänka sig att det möjligen kan finnas svämängar. Därefter har 
bilder beställts över dessa områden. 

Samma klassificeringssystem har använts som i 2016 års pilotprojekt: 

1. Svämäng 

2. Möjlig svämäng 

3. Troligen inte svämäng (i direkt anslutning till svämängsområden) 

Testerna 2016 bekräftade att klassningen var tillförlitlig och med stor 
sannolikhet fångar in alla svämängar, men vi väljer att alltid ta med sådana 
ytor där klassningen är mer osäker, även om det i vissa fall innebär ett visst 
medarbete. Risken är annars att den risk för felklassning som alltid finns 
medför att man underskattar arealen och får en något missvisande bild av 
naturtypens karaktär och status. Vi har dock valt att inte fältbesöka 
områden som har likartad karaktär men troligen inte är svämäng, trots att 
det skulle vara ”teoretiskt önskvärt” och ytterligare minska risken för 
underskattning, eftersom vi tror att den extrakostnaden skulle vara svår att 
motivera inom en begränsad budget. Det är helt enkelt inte värt pengarna. 

Vid avgränsningen har samma regler använts som för gräsmarks-
inventeringen i Remiil (Lundin m.fl. 2016a) och NILS/THUF (Gardfjell & 
Hagner 2017), d.v.s. minsta storlek 0,1 ha och minsta bredd på polygonen 
10 m. Polygonerna tillåts dock vara smalare längs en sträcka upp till 20 m. I 
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vissa fall har mindre polygoner avgränsats om misstanke funnits att den 
delvis varit täckt av vatten, d.v.s. den har bedömts kunna vara större i 
verkligheten än vad som syns i bilderna. 

Flygbildstolkning vid Nedre Dalälven 
För 2018 var ambitionen att tolka och fältbesöka hela Dalälven, inklusive 
Öster- och Västerdalälven. Trots att vi sköt till en del arbetstid till momentet 
för flygbildstolkning och fältinventering utöver den budgeterade, så hann vi 
ändå inte med att göra mer än Nedre Dalälven, där bland annat de stora 
svämängsområdena vid Färnebofjärdens nationalpark ingår. Området är 
mycket rikt på svämängar och andra översvämningspåverkade ytor, i en 
komplex mosaik (Figur 24). Även om vi till viss del använde kanot vid fält-
inventeringen, och vattenståndet var lågt, så var ändå många ytor 
svårtillgängliga och därför tidskrävande. 

 

 
Figur 24. Karterade svämängar i området kring Nedre Dalälven i naturtyps-
uppföljningen 2018 (röda markeringar). 

 

Totalt har drygt 900 svämängspolygoner karterats år 2017 och drygt 1300 
år 2018 (Tabell 9). Polygonerna kan dock vara del av ett större samman-
hängande svämängsområde, där de största kan vara uppemot 1000 hektar. 
I alpin region domineras arealen helt av ett stort svämängsområde, vid 
Ammarnäs, som ligger längst uppströms längs Vindelälven.  
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Tabell 9. Total mängd karterade svämängspolygoner längs hela Vindel-
älven (2017) och Nedre Dalälven (2018). (OBS: motsvarande tabell i 
föregående års rapport var felaktig; se Glimskär m.fl. 2018b, Tabell 12) 

Vindelälven Alpin Boreal Totalt 

Antal polygoner 140 784 924 
Area summa [ha] 65 299 364 
Area medel [ha] 0,5 0,4 0,4 
Area max [ha] 10,4 5,3 10,4 

Nedre Dalälven Alpin Boreal Totalt 

Antal polygoner - 1312 1312 
Area summa [ha] - 1240 1240 
Area medel [ha] - 9,4 9,4 
Area max [ha] - 45,9 45,9 

 

Objekt vid anslutande vattendrag 
På samma sätt som under 2017 (Figur 25) så finns behov av att göra 
kompletterande avgränsning och tolkning av objekt som bedömdes tillhöra 
anslutande vattendrag. Förutom att själva fortsättningen av Dalälven 
västerut måste inventeras, så behöver vi också komplettera vid biflöden till 
Dalälven, för att få en heltäckande bild av svämängarnas förekomst. 

Under 2018 har vi också deltagit i flera avstämnings- och kalibreringsmöten 
tillsammans med ArtDatabanken och länsstyrelser i norra Sverige. Där har 
länsstyrelsepersonal med stor erfarenhet av skydd och skötsel av 
svämängsmiljöer betonat vikten av att även fånga in svämängar vid 
vattendrag som är för små för att uppfylla kraven för naturtypen större 
vattendrag, där gränsen går vid ett medelflöde om 20 m3/s. Vi har hittills 
använt kartskiktet för större vattendrag som ett stöd vid urvalet, men 
möjligtvis behövs ytterligare någon komplettering för att inte missa 
intressanta svämängar vid ”mellanstora” vattendrag med stora vatten-
fluktuationer, t.ex. vid inlopp. 
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Figur 25. En sannolik svämäng (vid den gula cirkeln) som inte har 
avgränsats eftersom den bedömdes tillhöra Arvån som rinner ut i Vindel-
älven (vid pilen). 

 

Utlägg och resultat för fältprovytor 
Följande principer används för utlägg av provytor i svämängar. Provyte-
punkterna väljs ut slumpmässigt utifrån på ett jämnt punktgitter med 50 m 
avstånd som täcker samtliga karterade svämängar ett visst år. 

• Utläggen görs separat för alpin och boreal region. 

• Av flygbildstolkningens klasser används 1 och 2, d.v.s. ”svämäng” 
och ”möjlig svämäng”. 

• Utlägget av provytor görs slumpmässigt baserat på samtliga 
karterade svämängar längs hela det större vattendraget, vilket gör 
att utlägget representerar hela den berörda arealen. 

• Utlägget görs inte per trakt eller per polygon, utan för hela den 
karterade arealen sammantaget för varje biogeografisk region (alpin 
och boreal region). 

• Slumpningen görs så att samtliga punktgitterpunkter som hamnar 
inom någon polygon med klass 1 eller 2 har lika stor chans att 
väljas, för varje region. 

• År 2017 lades ut 17 provytor i alpin region och 37 i boreal region, 
totalt 54 stycken, varav 4 i alpin och 3 i boreal region inte kunde 
besökas. År 2018 var motsvarande siffra 48, varav 4 inte kunde 
besökas. 
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Antalet provytor var mindre 2018 än 2017, trots större budget och större 
tolkad areal, men dimensioneringen var tänkt att gälla hela Dalälven, och 
provytorna tog ändå lång tid på grund av att de var svårtillgängliga, så det 
fanns inte marginal att öka antalet. 

Den geografiska spridningen är en kostnad, eftersom den medför mer 
resande och längre gångsträckor i fält (ofta i oländig terräng), men det är 
också en fördel för beräkningarnas tillförlitlighet att ha spridning mellan 
många områden. Att vi kan sammanföra inventeringen ”per vattendrag” gör 
också att både tolkningen och fältarbetet underlättas. 

Hävd och vegetation 
I provyteinventeringen registreras förutom olika växtarter också ett antal 
variabler som beskriver strukturen hos de olika vegetationsskikten, träd, 
buskar, fältskikt och bottenskikt. I provytorna anges också mer detaljerat 
hur svämängarna eventuellt hävdas. 

Huvuddelen av provytorna är idag ohävdade. Det är intressant att notera att 
svämängarna längs Vindelälven är hävdade i mycket högre grad än de vid 
Nedre Dalälven, framför allt av nötkreatur och får. Bara i Nedre Dalälven 
har ett par provytor hamnat i svämäng med slåtterhävd (Figur 26). 

 

 
Figur 26. Antal provytor i uppföjningen av svämängar med olika typ av hävd 
för 2017 (Vindelälven) och 2018 (Nedre Dalälven). 
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Figur 27. Antal provytor i uppföjningen av svämängar i olika markslag 
(anpassat efter Lundin m.fl. 2016a) för 2017 (Vindelälven) och 2018 (Nedre 
Dalälven). 

 

Ett sätt att karakterisera svämängarna är genom att använda den 
markslagsindelning som bland annat är grunden för flygbildstolkningen och 
urvalet av ytor i Remiil (Lundin m.fl. 2016a; Glimskär & Skånes 2015). Där 
har huvuddelen av marken vid provytorna klassats som våtmark, alltså som 
”blöt” och märkbart vattenpåverkad semiakvatisk mark (Figur 27). Några få 
ytor har klassats som torvbildande våtmark, alltså myr (mosse eller kärr), 
och dessa skulle alltså inte gå in under definitionen av naturtypen 
svämäng, som inte ska ha tydlig ansamling av torv, utan istället klassas 
som myrnaturtyp (t.ex. öppen mosse eller kärr, kod 7140). Även tidigare 
har vi sett att svämängarna i många fall kan ligga i nära anslutning till myr. I 
själva svämängen är påverkan av vattenfluktuationerna så stark att 
markytan temporärt syresätts eller påverkas av is och strömmande vatten, 
vilket innebär att växtmaterialet som annars kunde bilda torv bryts ner 
(oxiderar) eller sköljs bort. I myren är den påverkan svagare, och markytan 
är mer konstant vattenmättad på grund av jämnt översilande eller mer 
stillastående vatten. 

En mindre del har klassats som ”annan våtmark”, vilket här avser icke-
torvbildande våtmark som inte ligger i direkt anslutning till strand. Möjligtvis 
kan det vara blöt mark som påverkas mindre av vattendragets vatten-
fluktuationer och mer av annan vattenpåverkan. 

De marker som har klassats som betes-/slåttermark finns framför allt vid 
Vindelälven (Figur 27), vilket stämmer överens med hävdklassningen, ovan 
(Figur 26). Det markslaget avser mark som är något torrare och alltså kan 
räknas som terrester (t.ex. fuktig mark) snarare än semiakvatisk (t.ex. blöt 
mark). Beroende på hur strikt definition av naturtypen svämäng man har, så 
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skulle sådan mark kunna räknas antingen som svämäng eller som annan 
fuktig gräsmark (t.ex. fuktäng, kod 6410), beroende på hur tydlig 
översvämningspåverkan är. 

 

 
Figur 28. Andel av provytor i de fältbesökta svämängarna med fält- och 
bottenskikt fördelat på täckningsklasser för varje typ, för Vindelälven 2017 
och Nedre Dalälven 2018. 

 

Vegetationens struktur i provytorna är mycket likartad vid Vindelälven och 
Nedre Dalälven, normalt med hög täckning av graminider (gräs och starr) 
och graminidförna, men bara liten mängd örter och mossor (Figur 28). 
Vitmossor finns oftast i mycket liten mängd, vilket bland annat skiljer 
svämängarna från många torvbildande fattigmyrar. Vitmossor missgynnas 
antagligen i de flesta fall av de kraftiga vattenfluktuationerna. De vanligaste 
örterna är kråkklöver, vattenmåra, kabbleka, och till gruppen ”övriga 
mossor” hör bland annat myrbjörnmossa och stor björnmossa (Figur 31) 
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Figur 29. Andel av provytor i de fältbesökta svämängarna med gräsmarks-
vegetation fördelat på täckningsklasser för varje höjdkategori (<5 cm, 
5-15 cm och >15 cm), för Vindelälven 2017 och Nedre Dalälven 2018. 

 

Ett annat sätt att beskriva vegetationen är med vegetationshöjden, som 
förstås till stor del beror på hävden. I svämängar har ytor med högväxt, 
ohävdad vegetation också ofta stor ansamling av förna, vilket påverkar 
artrikedomen och förekomsten av mer lågväxta örter m.m. De allra flesta 
ytor har stor andel gräsmarksvegetation som är högre än 15 cm, vilket är 
att förvänta i fuktig/blöt ohävdad mark. Andelen provytor som har mindre än 
60 % täckning av så högväxt vegetation är mindre längs Vindelälven, 
antagligen för att större andel där är betad (Figur 29). 

Träd- och buskskikt 
Enligt Naturvårdsverkets vägledning (Naturvårdsverket 2011k) ska 
svämängar bara i undantagsfall, i dålig status och på restaureringsmark 
kunna ha mer än 30 % täckning av träd och buskar. Normalt är den kraftiga 
påverkan av översvämningar så stor att träd och buskar har svårt att 
etablera sig i någon större mängd, men en mindre mängd videbuskar är 
inte ovanligt på torrare delar av svämängarna. 
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Figur 30. Andel av provytor i de fältbesökta svämängarna med träd- och 
buskskikt fördelat på täckningsklasser för varje höjdkategori, för 
Vindelälven 2017 och Nedre Dalälven 2018. 

 

I uppföljningsprovytorna har bara en mycket liten del några träd och buskar 
alls, och då oftast bara några enstaka procent täckning (Figur 30). I de få 
fall det finns buskar med täckning över 30 %, så är de normalt bara upp till 
3 m höga, men det finns enstaka undantag med högre träd och högre 
täckning. Det är ingen märkbar skillnad mellan de två områdena, Vindel-
älven och Nedre Dalälven, utan de visar båda ungefär samma bild av 
tilståndet. 
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Figur 31. Antal små och stora provytor med de vanligast förekommande 
växtarterna i svämängar längs Vindelälven i inventeringen år 2017 och 
Nedre Dalälven år 2018. Här visas arter som förekommer i minst 4 
provytor, av totalt 92 inventerade. Inom varje provyta (3 m radie) inventeras 
dessutom fem småprovytor med area 0,25 m2. 
 

Växtarterna kan presenteras antingen provytorna som helhet (d.v.s. 
förekomst i cirkelytor med 3 m radie) eller där man också tar hänsyn till 
frekvens i de små provytorna (fem stycken 0,25 m2-ytor i varje stor 
provyta), vilket ger en indikation på den ”lokala abundansen” per art. 

Det är inga stora skillnader mellan de två områdena, och inte heller om 
man jämför mängd baserat på stora eller små provytor (Figur 31). I alla 
fallen dominerar högväxta starrarter, tillsammans med t.ex. gren-/brunrör 
bland graminiderna. Av örterna är kråkklöver och vattenmåra generellt 
vanliga, liksom sjöfräken. Det verkar dock finnas vissa skillnader mellan 
områdena, t.ex. att kabbleka, trådtåg, kärrspira och slåtterblomma är 
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vanligare längs Vindelälven, medan trådstarr, kärrsilja, vass och fackel-
blomster har hittats oftare vid Nedre Dalälven. Att t.ex. kabbleka och 
flaskstarr har förhållandevis kortare staplar i figuren för små provytor 
indikerar att de generellt finns ”glesare” inom provytorna, d.v.s. i ett mindre 
antal småprovytor per provyta i de ytor där de förekommer. 

Fortsatt uppföljning av svämängar 
Nedre Dalälven är möjligen ett ovanligt komplext och tidskrävande område 
för att göra uppföljning av svämängar, men att vi inte har hunnit täcka ett 
större område inom den avsatta budgeten för 2018 väcker ändå frågan om 
hur ambitionen för den fortsatta uppföljningen av svämängar ska 
formuleras och vilken budget och tidsplan som behövs för det. 

Heltäckande kartering 
Det skulle förstås vara mycket önskvärt att kartera samtliga förekommande 
svämängar i Sverige, men om budgeten sätter begränsningar för det så är 
det värt att redan i ett tidigt skede fundera över alternativet, som skulle vara 
någon typ av stickprovsförfarande. Redan idag är utlägget av provytor i 
svämängarna ganska glest, så flygbildstolkningen är till stor del ”flask-
halsen” i designen. Bara att identifiera de ytor som är värda att detaljkartera 
inom ett mycket stort geografiskt område är tidskrävande. 

 

 
Figur 32. Längd av linjeobjekt från kartskikt för naturtypen större vattendrag 
(kod 3210) fördelat på huvudavrinningsområde. De rödmarkerade staplarna 
anger de områden där uppföljningen hittills har genomförts. Vindelälven 
ingår i huvudavrinningsområdet för Umeälven. 
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En indikation på hur långt vi har kommit hittills och vad som skulle behövas 
för att få en heltäckande kartering är att jämföra mot mängden av natur-
typen större vattendrag som finns i olika huvudavrinningsområden i norra 
Sverige (Figur 32). Hittills har vi jobbat i Umeälvens och nedre Dalälvens 
huvudavrinningsområden, och inte ens där är alla vattendragssträckor 
karterade. 

Det är svårt att säga hur stor mängd svämängar som kan förväntas finnas i 
de olika avrinningsområdena, men vi gissar att åtminstone Torneälven och 
Kalixälven har väl stå stora arealer svämäng som de områden vi hittills har 
undersökt. En grov gissning är att det skulle behövas mer än en för-
dubbling, och kanske till och med en fyrdubbling av budgeten för att uppnå 
en godtagbar heltäckande kartering. Det skulle innebära en budget på 
kanske 400 tkr per år under 10-12 år, d.v.s. två ”uppföljningscykler” inom 
biogeografisk uppföljning. Redan idag används dock 12 år som uppfölj-
ningsintervall för viss uppföljning, så det skulle inte vara helt orimligt att 
tänka sig en sådan lösning. En heltäckande kartering innebär också att 
man inte behöver ta hänsyn till ”slumpfel” och att man alltså får en väldigt 
bra totalbild av naturtypens mängd och status, avsevärt bättre än för de 
flesta andra gräsmarksnaturtyper. 

Stickprovsbaserad uppföljning 
Det är inte helt självklart hur en stickprovsbaserad uppföljning skulle se ut. 
Om man använder samma princip med förtätat utlägg av landskapsrutor, så 
skulle det tätaste stickprov som vi har använt hittills innebära samma täthet 
av 3 x 3 km-rutor som för t.ex. hällmarkstorrängar i kontinental region. Med 
denna täthet skulle vi täcka in 5,8 % av hela landskapets landareal, d.v.s. 
bara en sjuttondel av den areal som en heltäckande kartering skulle fånga 
in. Det skulle minska tidsåtgången för flygbildstolkningen i ungefär 
motsvarande grad, men det öppnar också möjligheten att lägga provytorna 
betydligt tätare geografiskt inom de svämängar som karteras, vilket delvis 
skulle uppväga att arealen minskas. Möjligtvis kan man därmed också 
tillåta sig att vara mer ”noggrann” i flygbildstolkningen, genom att t.ex. vara 
mer tillåtande med att ta med ytor där man är osäker på klassningen eller 
statusen. Det skulle i sin tur minska risken för att man underskattar arealen 
på grund av eventuell felklassning. Vid en heltäckande kartering är det 
också oundgängligt att man behöver något stöd för att veta var man i första 
hand ska eftersöka naturtypen, som i detta fall kartskiktet för större vatten-
drag. Om mindre landskapsavsnitt karteras kan man vara mer förutsätt-
ningslös, vilket möjligen minskar risken för att man styrs i onödan av ett 
kartskikt som är framtaget för ett delvis annat syfte. 

En slutsats är att en övergång till ett rutbaserat stickprov liknande det som 
för andra naturtyper skulle kunna vara effektiv, även om säkerheten i 
arealskattningar m.m. förstås blir mindre. Då skulle vi realistiskt sett kunna 
stå kvar vid dagens årliga budget om 200 kr och ett fullt sexårigt invente-
ringsvarv samt ett geografiskt tätare utlägg av provytor. Vad som är en 
effektiv och realistisk dimensionering beror också på hur stor areal av hittills 
odokumenterade svämängar som finns vid övriga vattendrag, vilket vi idag 
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inte vet säkert. Till stor del kan vi dock kompensera skillnader i areal 
genom att variera hur tätt vi lägger provytorna, så att mängden data så bra 
som möjligt motsvarar de investerade medlen. 
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Högörtängar och svämängar vid mindre vattendrag 

Naturtypen högörtäng finns i låglandet till stor del vid stränder av vatten-
drag och sjöar. Enligt Naturvårdsverkets definition (Naturvårdsverket 2011f) 
finns de på fuktig–våt mark i kanten av sjöar och vattendrag där hävd 
och/eller översvämning och islossning förhindrar igenväxning. Det är 
framför allt i sådana naturliga högörtängar som mer stabila och artrika 
förekomster finns. Där ingår inte igenväxande jordbruksmark. Naturtypen 
svämäng (6450) förekommer enligt den svenska tolkningen längs större 
vattendrag från Dalälven och norrut. Svämängsliknande miljöer kan dock 
förekomma även längs mindre vattendrag och även i södra Sverige. 

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomfördes under 2017 
storskaliga tester för biogeografisk uppföljning av mindre vattendrag (3260), 
och 2018 genomfördes första året av den löpande uppföljningen i full skala 
(Lundin m.fl. 2017; Glimskär m.fl. 2018d). I metodiken ingår redan olika 
moment för att kartera linjeobjekt längs med vattendragssträckor, och 
tanken var att högörtäng och svämäng enkelt kunde läggas till som 
ytterligare en linjeobjektstyp (Figur 33). Eftersom både högörtängarna och 
svämängarna är tänkta att karteras som polygoner, så kan man få ett bra 
underlag för både areal och läge av naturtypen. 

 

 

Högörtäng 
Yta med naturtypen högörtäng, med naturlig 
dominans av högörter präglad av måttlig 
översvämningspåverkan. 

Area av område Area på område med karterad svämäng. Värdet tas 
från storleken av den karterade polygonen. 

Artförekomst Förekomst av karakteristiska arter enligt lista. 

 

Svämäng 
Yta med naturtypen svämäng, med högstarr-
vegetation på alluvialt material vid vattendrag i 
norra Sverige med naturlig hydrologi och kraftig 
översvämningspåverkan. 

Area av område Area på område med karterad svämäng. Värdet tas 
från storleken av den karterade polygonen. 

Artförekomst Förekomst av karakteristiska arter enligt lista. 

Figur 33. Fältapplikationens objekt för kartering av högörtängar och 
svämängar vid mindre vattendrag. 

 

Under 2017 års mer småskaliga testinventering påträffades inga högört-
ängar eller svämängar i anslutning till de mindre vattendragen, men ändå 
valde vi i samråd med Naturvårdsverket och ArtDatabanken att fortsätta 
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denna testinventering under en eller flera säsonger inom den fullskaliga 
uppföljningen av mindre vattendrag, där fler objekt inkluderas, i alla delar 
av landet. Även om antalet registrerade objekt skulle bli lågt, så skulle det 
ändå kunna ge information om hur sådana ytor av naturtyperna före-
kommer, vilket skulle kunna bli underlag för en mer utökad och förtätad 
uppföljning med liknande upplägg. 

Tyvärr påträffades inga områden med högörtäng eller svämäng i den 
fullskaliga inventeringen 2018 heller, vilket visar att detta helt enkelt inte är 
en bra idé. En anledning är säkert att uppföljningen av mindre vattendrag 
inte styrs till olika typer eller storlek av vattendrag (inom definitionen av 
mindre vattendrag, d.v.s. naturligt flöde utan kraftig rätning eller rensning, 
normalflöde mellan 10 dm3/s och 20 m3/s, m.m.). Det innebär i sin tur att en 
väldigt stor andel av vattendragen är små, där den övervägande delen är 
smalare än 2 m (Figur 34), vilket antagligen är för litet för att t.ex. sväm-
ängar ska kunna förekomma (alltför små vattenfluktuationer m.m.). De 
vattendrag där vi tror att naturtyperna kan förekomma är de som faktiskt 
verkar uppfylla kraven för mindre vattendrag (ostörda, naturligt flöde), men 
inte de övriga som är mer påverkade. 

 

 

Figur 34. Längd av vattendrag som har karterats i flygbild 2018, fördelat på 
om det har klassats som potentiell naturtyp mindre vattendrag (och därmed 
fältinventerats), eller inte, samt vattendragens bredd bedömd i flygbild i 
uppföljningen av mindre vattendrag (Glimskär m.fl. 2018d). 
 

Urvalet påverkas också av hur vattendragen fördelar sig mellan regioner i 
Sverige. Svämängar finns ju definitionsmässigt bara i norra delen av 
Sverige, men även för högörtängar är nog förekomsten till viss del större i 
norra Sverige. Under 2018 var den största delen av de karterade vatten-
dragen i norr, inom svämängarnas utbredningsområde. De vattendrag som 
karterades i t.ex. Västra Götalands, Hallands och Kalmar län ligger dock 
utanför den region där svämängar kan påträffas (Figur 35). 
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Figur 35. Längd av vattendrag som i flygbild har klassats som potentiell 
naturtyp mindre vattendrag, fördelat på län i uppföljningen av mindre 
vattendrag (Glimskär m.fl. 2018d). 
 

Slutsatsen måste antagligen bli att det inte är meningsfullt att fortsätta 
tester av ett sådant moment i denna form, åtminstone om det ska bidra 
väsentligt till en meningsfull uppföljning av svämängar och högörtängar. En 
öppning skulle kunna vara om Havs- och vattenmyndigheten bestämmer 
sig för att styra om uppföljningen av mindre vattendrag så att en större 
andel halvstora vattendrag ingår. Det skulle väsentligt kunna öka sannolik-
heten att hitta svämängar och högörtängar. Men även då kommer det vara 
en stor andel av vattendragen som inte är i miljöer som lämpar sig för de 
två naturtyperna, så det är svårt att veta hur bra det kan bli. 

För svämängar kan vi ju visa att det går att göra en bra avgränsning utifrån 
flygbilder. För högörtängar är det säkert betydligt svårare, eftersom natur-
typen definieras av en grupp av arter som är svåra att urskilja i flygbild, och 
antagligen finns de också oftare i smalare zoner som är mer spridda. En 
fältbaserad inventering med denna typ av fältmetodik skulle säkert lämpa 
sig bra för att hitta högörtängar, men det behövs betydligt bättre kunskap 
för att man ska kunna styra inventeringen hårt till rätt typ av områden. 
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Förstudie för fukthedar 

Under 2017 sammanställde ArtDatabanken ett underlag för uppföljning av 
naturtypen fukthedar (Toräng 2017), som var tänkt att bygga vidare på de 
erfarenheter som gjordes i utvecklingsprojekt under 2014 och 2015 
(Glimskär m.fl. 2015; Lundin m.fl. 2016b). Arbetsgruppen, med represen-
tanter från både SLU och berörda länsstyrelser, föreslog att länsstyrelserna 
utifrån underlag från SLU (baserat på bl.a. TUVA och NNK) skulle ta fram 
följande underlag: 

1. Nu kända områden med 4010 

2. Områden där 4010 kan finnas 

3. Områden där det med största sannolikhet är uteslutet att 4010 finns 

Av olika skäl genomfördes detta inte helt som det var tänkt, utan i huvudsak 
gjordes bara en komplettering av det befintliga kartskiktet för kända 
fukthedar med ytterligare några objekt som länen hade identifierat. 
Förutsättningarna för det övriga arbete i förstudien blev därför något 
annorlunda än vad som var tänkt från början. 

De arbetsmoment som ingick i ekologiinstitutionens uppdrag från Natur-
vårdsverket (denna rapport) var sedan att testa avgränsningar i utpekade 
områden där fukthed kunde förekomma och sedan validera detta med 
fältbesök och testinventering, med deltagande av personer från ArtData-
banken. 

Avgränsning och testinventering 
För testerna inom förstudien valdes åtta kända områden för avgränsning, 
varav sex fältbesöktes. Dessa områden valdes utifrån att de täckte in en 
del av variationen inom de fukthedsförekomster som hyser den största 
delen av värdena. Vi strävade efter att få med både lokaler i kustnära 
hällmosaik och lokaler i inlandet inom mosaik med torr hed, helst också 
med inslag av hävdad gräsmark och myr, med varierande hävdstatus. 

Fyra av de sex besökta lokalerna hävdades med nötkreatur, och övriga var 
i dagsläget ohävdade. En av lokalerna i inlandet var i tydlig igenväxning 
genom riklig etablering av små björkar. Den lokalen var en av de blötare, 
med tydlig översilning, och övergick längre ner sluttningen mot myr (med 
tydlig torvbildning). 

De polygoner som hade avgränsats i Naturtypskartan innehöll i flera fall 
avsevärd mängd annan mark än fukthed, bland annat hällmark. 
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Figur 36. Ohävdad fukthed med stor ansamling av graminidförna av 
blåtåtel, vid gränsen mot torrare hed med högvuxen ljung. 
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Figur 37. Välhävdad fukthed med blåtåtel, olika ris m.m. i gränsen mot 
torrare hed och längre bort hällmark. 

 

Vegetation och artinnehåll 
Vegetationen i de karterade och fältbesökta fukthedarna varierade förstås 
beroende på hävdstatus och fuktighet (läge i topografin), men de hade det 
gemensamt att de innehåller en blandning av inslag från hedar, myrar och 
gräsmarker. Alla har ett tydligt inslag av graminider som ofta är typiska för 
kärr (blåtåtel, hedsäv, ängsull och trådstarr), men även ris som är typiska 
för hedartade miljöer (ljung och kråkbär), örter från bl.a. fuktiga gräsmarker 
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(blodrot, kärrtistel) och mossor från varierande miljöer (vitmossor, björn-
mossor, kvastmossor) (Figur 38-39). De ohävdade fukthedarna är ofta 
dominerade av ljung och blåtåtel med en ansamling av gräsförna. 

 

 
Figur 38. Antal provytor (och några hela polygoner) i testinventeringen av 
fukthedar med fält- och bottenskikt fördelat på täckningsklasser för varje 
typ. 

 

Av de karakteristiska arterna för naturtypen fukthed, som också har en 
tydligt sydvästlig utbredning (Naturvårdsverket 2011c), så är klockljung och 
hedsäv de som är mest konstanta och har hittats i i stort sett alla 
inventerade ytor. Däremot har myrlilja och flera de andra utpekade arterna 
(t.ex. borsttåg, granspira, klockgentiana) påträffats i bara några enstaka 
fall. Trenden verkar vara att bara de fukthedar som är mest välhävdade och 
har mest inslag av gräsmarksväxter är de som är mest artrika och har 
tydligast fukthedskaraktär, medan de ohävdade har stark dominans av 
blåtåtel och/eller ljung. Även fukthedar med kraftigt inslag av myrväxter 
(vitmossor, pors, tranbär) verkar normalt artfattiga, och där är kanske 
gränsdragningen mot fukthed som svårast. I Västsverige är klockljung och 
myrlilja vanliga även i vissa myrnaturtyper, så det fungerar inte alltid så bra 
att använda enbart de arterna som indikatorer. 
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Figur 39. Antal provytor (och några hela polygoner) med förekomst av 
kärlväxt- och mossarter (och –artgrupper) i testinventeringen av fukthedar. 
Endast arter med minst fem registreringar visas. 

 

För ett mindre antal storväxta och potentiellt ”beståndsbildande” arter 
bedöms också täckning i provytorna, och det bekräftar bilden ovan, d.v.s. 
att blåtåtel ofta är dominerande (Figur 40). Veketåg kan förekomma i 
mindre mängd i fukthedarna, men den finns normalt i större mängd bara i 
fuktiga, mer eller mindre näringsrika gräsmarker. Under år 2015 hade vi i 
några fall gjort misstaget att förväxla veketågsrika gräsmarker med fukthed 
i flygbildstolkningen, så det kan vara något att vara observant på vid 
avgränsningen. 
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Figur 40. Antal provytor (och några hela polygoner) i testinventeringen av 
fukthedar med vissa beståndsbildande fältskiktsarter, fördelat på täcknings-
klasser för varje art. Ljung, som är vanlig i fukthedar, ingår dock inte i 
denna artlista enligt den generella gräsmarksmetodiken. 

 

De flesta fukthedsytor som ingick har varit öppna, men ett mindre inslag av 
träd och buskar har funnits, framför allt av björk, pors, tall och viden, men 
också andra arter (Figur 41). Arter som rosor, björnbär och oxel har dock 
främst stått på rikare mark i naturtypsmosaiken, inte direkt i fuktheds-
vegetationen. 

 

 
Figur 41. Antal provytor (och några hela polygoner) i testinventeringen av 
fukthedar med träd- och buskarter, fördelat på täckningsklasser för varje 
art. 
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Slutsatser och förslag till uppföljning 
Den viktigaste ledtråden vid sökandet efter fukthed är att det finns torr hed i 
omgivningen, eftersom 35 av de 45 skyddade områdena med fukthed i 
Naturtypskartan också innehåller torr hed. Av de återstående 10 innehåller 
8 fattigmyr (d.v.s. naturtypen öppna mossar och kärr). Det är alltså endast 
2 av objekten som saknar både torr hed och fattigmyr, och tjugo av 
objekten innehåller både torr hed och fattigmyr, d.v.s. nästan hälften. 
Nästan hälften av objekten med fukthed ligger också i anslutning till någon 
strandnaturtyp, och såväl strandklippor (t.ex. 1330) som strandängar (t.ex. 
1230) förekommer i ungefär en tredjedel av objekten. Två tredjedelar av 
fukthedsområdena (31 av 45) innehåller också hävdade gräsmarker, och i 
synnerhet en stor andel som har staggräsmark, vilket kan vara en viktig 
ledtråd. 

Vi har alltså fortfarande inte någon utbredningskarta som beskriver hela 
den potentiella utbredningen av fukthed med tillräckligt god noggrannhet, 
men vi kan antagligen utgå ifrån att det inte finns något stort mörkertal av 
stora områden med oupptäckta fukthedar. Genom att begränsa uppfölj-
ningen till närområdet till redan kända områden med fukthed, så får vi 
troligen med huvuddelen av fukthedarna, både inom och utanför skyddade 
områden. 

1. Avgränsa större geografiska områden kring kända förekomster av 
fukthed, utifrån likartade naturgeografiska förhållanden 

2. Ta fram underlag som visar tydlig förekomst av torra hedar och 
fattigmyrar, t.ex. från Våtmarksinventeringen, eller avgränsa sådana 
ytor grovt i flygbild inom dessa områden. 

3. Identifiera och avgränsa potentiella fukthedar i mosaik med torr hed, 
staggräsmark och/eller fattigmyr, t.ex. i fuktsvackor vid torr hed och 
magra gräsmarker och/eller i översilade områden i närheten av 
myrar. 

4. Vid strandnära klippområden görs också en avgränsning i sådana 
vegetationsklädda svackor som har tillräckligt stor samman-
hängande yta för att kunna karakteriseras och bli en egen fuktheds-
polygon. Mycket små och fragmentariska förekomster av t.ex. 
klockljung i hällmosaiken karteras dock inte. 

5. Använd den ”spektrala signalen” från t.ex. blåtåtel och ljung som 
ledtråd i flygbildstolkningen för att identifiera områden som har 
störst chans att innehålla fukthed, men ingen påtaglig förekomst av 
vitmossor m.m. som indikerar myr. 

De geografiska områdena (punkt 1-2) bör avgränsas så restriktivt att man 
har möjlighet att göra en totalkartering av potentiella fukthedar i flygbilds-
tolkningen (punkt 3-5). Områdena fördelas mellan åren så att hela arealen 
kan karteras under en sexårsperiod. Det blir troligen inte en absolut 
heltäckande kartering av all fukthed i Sverige, men den helt dominerande 
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majoriteten av förekomsten bör man kunna få med, till en realistisk kostnad. 
Den stickprovsmetodik med landskapsrutor som användes år 2015 var inte 
lämplig, med tanke på hur små arealer av fukthed som finns. 

De kartskikt som finns över fukthed har störst arealer i väldigt kustnära 
områden, till stor del i hällmarksmosaiker i Bohuslän och norra Halland. De 
angivna förekomster som finns i inlandet är mycket små och glest spridda, 
så där är det kanske inte ens realistiskt att göra någon geografisk avgräns-
ning utifrån kända lokaler. I Naturtypskartan överensstämmer förekomsten 
av torr hed nästan helt med den för fukthed, så där har man inte mycket 
hjälp av det kartskiktet. Andra kartskikt som visar förekomst av t.ex. 
ljunghed skulle kunna vara mer användbara. Man skulle också kunna 
använda förekomst av naturtypens karakteristiska arter som ledtråd, men 
de har en utbredning som är så mycket större än de kända fukthedarna att 
det antagligen blir alldeles för grovt (Figur 42). Möjligtvis kan ”samföre-
komst” av flera arter inom en mycket begränsad yta vara en smart metod. 
Det kan vara värt att testa. 

En av de mest prioriterade åtgärderna kan vara att redigera de befintliga 
kartskikten över fukthedar i kustnära hällmarksmosaiker så att polygonerna 
i första hand innefattar sammanhängande områden av fukthed, och inte en 
mosaik där fukthedarna bara utgör en mycket liten del. Det skulle under-
lätta avsevärt för arealberäkningar och uppföljning av bevarandestatus, 
artinnehåll och hävdeffekter i fukthedar över tiden och för olika typer av 
jämförelser. 
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Figur 42. Eventuellt kan utbredningen av klockljung och andra karakte-
ristiska arter utifrån registreringar i Artportalen användas som ledtråd för 
var det är lämpligt att leta efter fukthedar. Om man ska täcka in hela detta 
stora geografiska område, så blir det dock en väldigt stor arbetsinsats för 
flygbildstolkaren, och bara klockljung ensam räcker inte för att indikera 
fukthed. 
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Bevarandestatus och uppföljning för lövängar 

Design och inventeringsmetodik 2018 

Urval av objekt 
Syftet med årets inventering av lövängar (naturtyp 6530) var att ge 
underlag för bedömning av bevarandestatus för naturtypen inför Artikel 17-
rapporteringen år 2019. Eftersom ingen egentlig, representativ uppföljning 
har gjorts av naturtypen tidigare, så krävdes ett heltäckande kartskikt för 
urval och ett relativt stort stickprov av objekt. En mycket stor andel av 
lövängarna finns på Gotland, men vi ville även fånga in mycket av den 
variation som finns i övriga landet, så därför valde vi att inkludera ett 
slumpvis urval av 40 objekt på Gotland och 35 i övriga landet (fastlandet 
och Öland). Alla de utslumpade objekten låg i Svealand och Götaland. 

De kartskikt som var underlag för inventeringen hade tagits fram av 
ArtDatabanken genom sammanläggning av befintliga datakällor (TUVA-
databasen, Naturtypskartan över skyddade områden m.m.). För Gotland 
hade dessutom Hjalmar Croneborg på ArtDatabankens uppdrag genomfört 
en omfattande kartering med fältbesök, där en avgränsning och översiktlig 
statusbedömning gjordes för både välkända och nykarterade objekt, både 
hävdade och övergivna, både i och utanför skyddade områden. Totalt 
ingick 1002 polygoner i kartskiktet över lövängar och potentiella lövängar, 
varav 704 i Hjalmars kartskikt för Gotland. För Gotland ingick alltså ungefär 
6 % av objekten, och för övriga Sverige 12 %. 

Inventeringsmoment 
Vid bedömning av statusen hos en löväng måste man ta hänsyn till både 
markvegetationen och träd- och buskskiktet. Eftersom hamling och de 
trädanknutna värdena i hävdpräglade marker oftast inte kan beskrivas inom 
provytor, så inkluderade vi ett antal variabler som bedömdes för lövängs-
polygonen som helhet. I kartskikten åtskildes normalt områden med olika 
hävdstatus i skilda polygoner, även om de låg angränsande eller i nära 
anslutning till varandra, och här gjordes alltså inventeringen och status-
bedömningen separat för enskilda sådana polygoner. Exempel på 
polygonvariabler: 

• Hävdtyp 

• Förnamängd och vegetationshöjd 

• Grad av gödslingspåverkan 

• Ev. tydliga spår av fagning (t.ex. askhögar kvar från bränning av löv 
och kvistar) 

• Grundyta för varje trädslag (mätt med relaskop) 

• Total täckning av samtliga träd och buskar i fyra höjdskikt 

• Varje träd- och buskarts andel av den totala täckningen 
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• Antalet individer (räknat eller bedömt) per träd- och buskart 

• Andel hamlade träd per trädslag, inklusive röjning av hassel 

• Förekomst av hamling inom de senaste 5 åren 

• Fritextfält för beskrivning av t.ex. hävdstatus, eventuella hot och 
särskilt intressanta växtarter 

 

 
Figur 43. Fältfotografi från sommaren 2018 med exempel på typiskt 
utseende hos välhävdad slåtteräng med hävdpräglade träd och buskar. 
Området på hitsidan om grinden hävdas dock med bete. 
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Figur 44. Fältfotografi från sommaren 2018 med exempel på lövängsobjekt 
med svag eller ingen hävd, med långtgående igenväxning med träd och 
buskar samt glest, kraftigt skuggpåverkat fältskikt. 

 

 
Figur 45. Fältfotografi från sommaren 2018 med exempel på lövängsobjekt 
där hassel nyligen har röjts för att motverka alltför kraftig beskuggning. 
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För en mer noggrann beskrivning av de trädanknutna värdena valde vi att 
använda den metodik för trädinventering som används inom Remiils 
inventering av småbiotoper vid åkermark (Glimskär m.fl. 2016a) och som till 
stor del liknar den som tidigare har använts i kvalitetsuppföljningen av 
ängs- och betesmarker (Cronvall 2015) och i olika jätteträdsinventeringar. 
Metodiken innebär att träden karteras i fält som ett punktobjekt mot 
bakgrund av ett georefererat ortofoto, vilket också ger koordinaten för 
trädets position. Fem träd valdes subjektivt utifrån en bedömning av vilka 
som är mest värdefulla, där urvalet också ger en viss uppfattning om 
variationen i förekomst hos sådana träd inom objektet. I första hand valdes 
hamlingspåverkade ädellövträd (normalt ask, men också alm eller lind), 
men också grova ekar eller enstaka träd av andra trädslag (t.ex. grov oxel, 
asp, björk eller sälg) kunde väljas, beroende på karaktären hos det enskilda 
objektet. Om det fanns ett tydligt inslag av t.ex. döda stående eller liggande 
askar (vilket inte var ovanligt), så kunde något sådant träd också karteras. 
Till de variabler som registrerades hörde t.ex.: 

• Trädets vitalitet 

• Stamdiameter 

• Bedömd tidpunkt för eventuell hamling 

• Grendiameter vid hamlingspunkten 

• Storlek och position av stamhål 

• Indikation på angrepp av askskottssjuka eller almsjuka 

• Mängd och typ av skuggande och inväxande träd och buskar i 
omgivningen 

Denna metodik valdes för att få en snabb metodik som var relativt lätt att 
implementera, men om en liknande metodik används i framtida löpande 
uppföljning av lövängar, så behöver antagligen reglerna för urval av träd 
stramas upp och förtydligas. 

Slutligen gjordes en växtinventering i tre stycken cirkelprovytor med 3 m 
radie, som även de lades ut subjektivt på liknande sätt som för de fem 
träden. Ytorna placerades ut så att de skulle representera de vanligast 
förekommande vegetationstyperna. Om det förekom tydligt slåtterpräglad 
vegetation lades minst en provyta där, men i många fall fanns även en stor 
andel starkt skuggpåverkad eller gödselpåverkad mark, och i många fall 
lades en eller flera ytor även i sådan mark, om det verkade behövas för att 
ge en rättvisande översiktlig bild av objektets karaktär. 

Inventeringen genomfördes under mitten av juli fram till början av augusti, 
och det extremt torra och varma vädret under högsommaren 2018 gjorde 
att växtligheten var mycket svårinventerad. Ofta var i stort sett alla växter 
torra och svåridentifierade, och förmodligen missades ett antal av de 
känsligare växterna. Därför är det observerade artantalet antagligen en 
underskattning. 
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Totalt sett hittades många intressanta växtarter, men oftast bara i ett 
mindre antal objekt och provytor. De vanligaste typiska arterna för 
naturtypen löväng var vårbrodd, gullviva och svinrot, som registrerades i 
ungefär en tredjedel av provytorna (Figur 46). Därnäst kom darrgräs, liten 
blåklocka och prästkrage. Dessutom var en del mer skuggtåliga, triviala 
arter vanliga, t.ex. älgört, liljekonvalj, midsommarblomster och hundkäx. Vid 
beräkningen av artantal användes ett bredare urval av arter än bara de 
som har klassats som karakteristiska och typiska för löväng, för att det 
skulle bli ett bättre dataunderlag och en mer rättvis beskrivning, givet den 
torra sommaren. Därför använde vi istället arternas klassning i kategori A 
och B i Ekstam & Forsheds (1992) bok ”Om hävden upphör”, som klassar 
in många olika arter efter bland annat deras känslighet för upphörd hävd, 
där A och B är de mest hävdberoende, medan kategori C är mer tåliga och 
kategori D är igenväxningsarter eller ibland rena skogsväxter. 
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Figur 46. Antal provytor med förekomst av kärlväxter, av totalt tre per 
lövängsobjekt (3 m radie). Arter med röda staplar är typiska arter för 
naturtypen löväng, och gula/orange staplar är andra arter som listas som 
hävdgynnade (A och B) av Ekstam & Forshed (1992). I figuren visas bara 
arter som har hittats i minst två provytor, av totalt 224. Typiska arter som 
påträffades i bara en yta var jungfrulin, kattfot, ängsskära, backnejlika, 
knagglestarr, lundstarr, Sankt Pers nycklar och sommarfibbla. 
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Arealberäkning och statusbedömning 
Den totala arealen av lövängar togs från det kartskikt som hade tagits fram 
av ArtDatabanken, och vi antar alltså att den sammanlagda arealen av 
lövängar i Sverige är summan av dessa arealer. Däremot kan de som här 
klassas som dålig status anses ha för dålig kvalitet för att motsvara 
naturtypen löväng, även om de möjligtvis kan utvecklas dit vid en längre 
period av lämplig skötsel. Arealen av naturtypen löväng i strikt bemärkelse 
motsvarar alltså de med ”god” status och de med ”otillfredsställande” status 
i vår analys. 

Kriterier för statusklassning 
Totalt testades ett stort antal kriterier (Tabell 10), där vi försökte använda 
data från alla moment, från beskrivningen av hela polygonen, från de 
utvalda träden och från provytorna. För polygonen tog vi till en början med 
de olika måtten på hävdstatus (hävdtyp, gödsling, förna) samt den 
översiktliga beskrivningen av trädskikt, med mängd hamlade träd, total 
mängd ädellöv, artantal av träd och buskar samt mängd ”igenväxnings-
vegetation” (täckning av träd och buskar under 3 m höjd). För de utvalda 
träden (som var valda för att representera de viktigaste kategorierna av träd 
i varje objekt) tog vi med hamlingstidpunkt, andel som var ädellövträd och 
deras vitalitet. Från provytorna tog vi med två mått på artrikedom, dels 
antalet hävdgynnade arter (A och B enligt Ekstam & Forshed 1992) samt 
antalet typiska (T) och karakteristiska (K) arter för naturtypen enligt 
Naturvårdsverket (2011h). 
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Tabell 10. Kriterier som testades för att klassa bevarandestatus hos 
lövängar. Hamlingstidpunkt, vitalitet och antal grova ädellöv (stamdiameter: 
>50 cm för ask, alm, lind och lönn; >70 cm för ek och bok) baseras på fem 
värdefulla träd. Artantal baseras på artinnehåll i tre provytor (3 m radie), 
och med hävdarter avses här kärlväxter med klass A eller B enligt Ekstam 
& Forshed (1992). Övriga variabler har angivits för lövängspolygonen som 
helhet. Kriterier med fetstil och grå bakgrund i tabellen användes för att 
klassa bevarandestatus för naturtypen. 

Kriterium Gynnsam status Otillfredsställande 

Hävdstatus Slåtter eller slåtter med 
efterbete 

Endast bete eller 
eftersatt hävd 

Hamlingspåverkan 5-100 % av lövträd 1-5 % av lövträd 

Hamlingstidpunkt (5 träd) 0-20 år 20-50 år 

Antal grova ädellöv (5 träd) 3-5 1-2 

Trädvitalitet (5 träd) 4-5 friska träd 2-3 friska träd 

Igenväxning/buskar <3 m höjd 0-10 % 11-30 % 

Grundyta ädellöv (utom ek) 5-15 3-4 

Gödlingspåverkan Ingen <30 % av området 

Graminidförna 0-30 % 31-60 % 

Antal hävdarter (3 provytor) medel>3 och max>4 medel>1,5 eller max>3 

Antal T-/K-arter (3 provytor) medel>3 och max>4 medel>1,5 eller max>3 

Antal lövträd-/buskarter 6-9 4-5 
 

Olika tröskelvärden testades för de olika möjliga bedömningskriterierna, 
men de gav väldigt olika och delvis motsägelsefulla resultat. Anledningen 
är att det bara finns ett sätt att uppnå något slags ideal god status, men 
många sätt att ha otillfredsställande eller dålig status. Väldigt få av de 
besökta objekten hade samtidigt en stor mängd hamlingspåverkade 
ädellövträd och en rik, välhävdad slåtterängsflora samt total frånvaro av 
gödselpåverkan och förnaansamling. 

Slutsats från statustabell och fritextbedömningar 
Efter utvärderingen beslutade vi att använda tre huvudsakliga kriterier för 
statusklassningen (Tabell 10). För att få en hanterlig datamängd, så 
bestämde vi att välja de kriterier som var uppenbart starkast kopplade till 
naturtypens definition och mest unika värden. Vid sammanställningen 
visade det sig att dessa kriterier tillsammans gav en klassning som till stor 
del liknade den bedömning som Hjalmar Croneborg hade gjort, och den 
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liknade också en grov klassning som vi i efterhand gjorde utifrån fritext-
kommentarerna från fält. 

• Förekomst av hamling 

• Hävdstatus 

• Antal hävdgynnade arter 

Om hävd eller artantal är gynnsamt, så räknas objektets status som 
gynnsam eller otillfredsställande. För att statusen ska vara gynnsam, så 
måste åtminstone en av hävd eller artantal vara gynnsam, och inget av de 
tre kriterierna får vara dåligt. 

Utifrån detta beräknade vi sedan den skattade arealen av varje statusklass 
(Tabell 11-12). Objekt med dålig status utelämnas från arealberäkningen 
för naturtypen och tas alltså inte med i den rapporterade arealen. 

• Total areal av löväng på fastlandet och Öland: 216,1 hektar (259 
objekt; gynnsam eller otillfredsställande status) 

• Total areal av löväng på Gotland: 1540,1 hektar (664 objekt; 
gynnsam eller otillfredsställande status) 

 

Tabell 11. Areal löväng på fastlandet och Öland med skattning av 
bevarandestatus utifrån stickprov av 40 lövängar som fältbesöktes 2018. 
Arealen presenteras totalt och uppdelat på boreal och kontinental region. 

Typ Status Totalt Boreal Kontinental 
Alla Gynnsam 91,3 91,1 1,7 
 Otillfredsställande 124,8 112,8 11,4 
  Dålig 102,5 90,7 10,9 
Natura 2000 Gynnsam 56,8 58,0 0,0 
 Otillfredsställande 106,1 97,3 8,6 
  Dålig 8,9 9,1 0,0 
Ej N2000 Gynnsam 34,5 33,1 1,7 
 Otillfredsställande 18,7 15,5 2,8 
  Dålig 93,6 81,6 10,9 
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Tabell 12. Areal löväng på Gotland med skattning av  
bevarandestatus utifrån stickprov av 40 lövängar som  
fältbesöktes 2018. Hela Gotland ligger i boreal region. 

Typ Status Boreal 
Total Gynnsam 768,7 
 Otillfredsställande 771,4 
  Dålig 1070,2 
Natura 2000 Gynnsam 0,0 
 Otillfredsställande 86,5 
  Dålig 146,7 
Ej N2000 Gynnsam 722,1 
 Otillfredsställande 696,8 
 Dålig 958,2 

 

Kommentarer till statusklassningen 
I den mån det fanns några synbarligen hamlingspåverkade träd, så var de 
oftast få och i mer eller mindre dåligt skick, på grund av igenväxning, 
askskottssjuka eller att hamlingen hade skett långt tillbaka i tiden så att 
spåren var väldigt otydliga. Många av de besökta objekten var också svagt 
hävdade, hävdade med bete (inte så sällan av hästar) eller helt ohävdade 
och igenväxta. En del objekt hade uppenbart varit ohävdade eller mycket 
svagt hävdade under lång tid och därefter nyligen påbörjad restaurerings-
hävd med bete, vilket gav ett mycket otillfredsställande intryck, med tufsig 
högväxt vegetation med förna och trivialarter, omväxlande med kraftigt 
tramp. Träd- och buskskiktet var ofta artrikt, men mängden grova 
ädellövträd var ofta liten, och om det fanns var det ofta dominerat av ek, 
som inte användes för hamling. Även buskskiktet var ofta artrikt, men 
istället fick man då igenväxningsartat buskskikt med kraftig beskuggning. 

Ett sätt att åskådliggöra skillnaden mellan olika kriterier är att visa antalet 
objekt som faller inom respektive klass, baserat på tröskelvärdena för varje 
kriterium (Tabell 10, Figur 47-48). Det visar att många enskilda kriterier 
indikerar otillfredsställande eller dålig status, utom gödslingspåverkan och 
ansamling av graminidförna, som inte verkar vara någon negativ faktor 
generellt sett. Många objekt har också ganska liten andel grova eller 
hamlingspåverkade lövträd, trots att träd- och busktäckningen ofta kan vara 
hög. Att artantalet av hävdgynnade växter ofta är lågt kan i många fall bero 
på kraftig beskuggning och inte bara på olämplig hävd. 
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Figur 47. Andel av de inventerade lövängsobjekten i fastlandet och på 
Öland (d.v.s. Sverige utom Gotland) som får gynnsam (grön stapel), 
otillfredsställande (gul) eller dålig (röd) enligt tröskelvärdena för vart och ett 
av de 12 ursprungliga kriterierna (se Tabell 10). 

 

 
Figur 48. Andel av de inventerade lövängsobjekten på Gotland som får 
gynnsam (grön stapel), otillfredsställande (gul) eller dålig (röd) enligt 
tröskelvärdena för vart och ett av de 12 ursprungliga kriterierna (se 
Tabell 10). 

 

Man kan också göra liknande jämförelser utifrån den sammanvägda 
statusklassningen per objekt. 
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• Huvuddelen av lövängarna med gynnsam status (6 av 9) har 
miljöersättning, men bara någon enstaka med otillfredsställande 
status (2 av 12) och ingen med dålig status har det. 

• I 60 % av objekten överensstämmer statusklassningen helt mellan 
Hjalmar Croneborgs klassning och den vi har gjort utifrån 
kvantitativa data. I 27 % av objekten har Hjalmar en mer negativ 
bedömning, och i 13 % en mer positiv. 

• Alla lövängar med dålig status och två tredjedelar av de med 
otillfredsställande status har mer än 60 % täckning av träd och 
buskar högre än 3 m. För de med gynnsam status är det mindre än 
hälften som har så hög täckning. 

• För träd och buskar lägre än 3 m (”igenväxningsvegetation”) har 
nästan två tredjedelar av objekten med dålig status mer än 30 % 
täckning (12 av 19), men bara någon enstaka av objekten med god 
status (1 av 9). 

Slutsatserna är att det i stort sett bara är objekt med slåtter och någon 
förekomst av hamlade träd som har klassats som god status, och helst ska 
de också ha miljöersättning. Många av de bortklassade lövängarna (dålig 
status) har hög trädtäckning, och någon enstaka är gödselpåverkad, men 
även de med god status kan ibland ha hög trädtäckning. 

Lägg märke till att 2018 var ett mycket torrt år, så många av de växtarter 
som man normalt kan påträffa var troligen svåra att hitta vid inventerings-
tillfället, och det observerade artantalet var troligen osedvanligt lågt för de 
besökta objekten jämfört med ett normalår. 

Generellt sett verkar skillnaden i status och olika kriterier vara ganska liten 
mellan Gotland och övriga Sverige. Den stora fördelen med kvantitativa 
kriterier, även om urvalet och de valda tröskelvärdena kan tyckas 
godtyckliga, är att det möjliggör jämförelser mellan regioner och naturtyper. 

Förslag till uppföljning av lövängar 
Precis som för andra slåtterängsnaturtyper är det antagligen orealistiskt att 
ta fram ett oberoende underlag för att styra inventeringen utifrån flygbilds-
tolkning, som vi gör för t.ex. hällmarkstorrängar och kalkhällmarksnatur-
typer. Det beror på att det inte går att urskilja hävdtyp eller graden av 
slåtterpåverkan så att man med någon säkerhet kan skilja på slåtterängar 
och andra, mer betespräglade gräsmarkstyper. För att få ett godtagbart 
underlag för att styra inventeringen mot slåttermarker är det därför antag-
ligen nödvändigt att använda andra, befintliga kartskikt över kända 
områden. Eftersom slåtter är en kostsam och arbetsintensiv hävdmetod, så 
kan man nog anta att en stor andel av de värdefulla slåtterängarna är 
kända och finns i skyddade områden och/eller har miljöersättning, så det ett 
sådant kartskikt kommer antagligen att fånga in de allra flesta marker som 
kan bli aktuella. Ett undantag kan vara små, bebyggelsenära slåttermarker 
som sköts av t.ex. mindre hembygdsföreningar. 
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Vi föreslår alltså att man utgår ifrån det kartskikt som vi har använt för 
testerna 2018 och eventuellt hittar en princip för att selektera bort de objekt 
som mest uppenbart inte uppfyller kraven för att vara naturtyp. Det är nog 
en bra idé att även i fortsättningen göra ett separat stickprov för Gotland, 
eftersom en så stor andel av objekten ligger där. Det är ett sätt att försäkra 
sig om att objekten i övriga landet blir tillräckligt väl representerade. Med ett 
sexårigt inventeringsvarv bör man antagligen ta ett totalt sett större 
stickprov än de 40 + 40 som vi har använt i år, förstås beroende på hur stor 
årlig budget och hur stor inventeringsinsats man har i respektive objekt. 

Utlägget av provytor i den löpande uppföljningen ska förstås inte vara 
subjektiv (som i 2018 års engångsuppdrag), utan styras efter objektiva 
regler med inslag av slumpning. Därför är det också viktigt att ha ett 
tillräckligt stort antal ytor, för att bättre kunna hantera slumpvariationen i var 
provytorna hamnar inom objekten. Förslagsvis används samma princip för 
provyteutlägg som i den jordbruksverksfinansierade kvalitetsuppföljningen 
av ängs- och betesmarksobjekt (Glimskär m.fl. 2005; Hägglund m.fl. 2017; 
Glimskär m.fl. 2018a), där provytorna läggs ut i ett jämnt punktgitter med 
utslumpad startpunkt och där avståndet mellan provytor varieras beroende 
på objektets storlek. 

Den svåraste utmaningen är att beskriva förekomsten av hamlade träd och 
andra trädanknutna värden på ett relevanta och kostnadseffektivt sätt, 
eftersom de mest värdefulla träden ofta är glest och ojämnt spridda över 
objekten. Men att utgå ifrån ett polygonskikt av avgränsade objekt som 
inventeringsenhet ger ändå förutsättningar för att göra en mer heltäckande 
inventering av trädförekomst. Fram till och med 2015 ingick sådan 
heltäckande kartering av träd som en del av kvalitetsuppföljningen av ängs- 
och betesmark (Cronvall 2015), och den fältmetodik som ingick där är 
densamma som även användes i lövängsinventeringen 2018. 

Det mest näraliggande momentet bör vara att kartera samtliga hamlings-
påverkade träd, och med erfarenheterna från 2018 års inventering tror vi att 
det normalt inte kommer att vara någon alltför tidskrävande uppgift. Antalet 
tydligt hamlingspåverkade träd har normalt varit litet i de objekt som vi har 
besökt. Det är tydligt att man i många områden som har klassats som 
löväng även har vägt in andra värdefulla träd än de tydligt hamlings-
påverkade, och även förekomst av en viss mängd välutvecklade hassel-
buketter kan man anta har bedömts som ett typiskt inslag för naturtypen. Vi 
skulle t.ex. kunna kartera alla lövträd med stamdiameter över 50 cm (som i 
Remiils småbiotopsinventering; Lundin m.fl. 2016), men då kommer det att 
påverka tidsåtgången och kostnaderna rätt mycket i många fall. 

Förslaget till löpande uppföljning innefattar alltså: 

• Slumpurval av objekt från ett kvalitetssäkrat polygonskikt 

• Utlägg av provytor i ett punktgitter som anpassas efter storleken hos 
varje objekt (som i kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker) 

• Fältkartering av hamlingspåverkade träd (och ev. andra skydds-
värda lövträd av t.ex. ask, lind och alm) i hela polygonen 
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Samma metodik och design skulle säkert vara lämplig även för uppföljning 
av andra slåtterängsnaturtyper (6510 och 6520), så att man kan se dem 
som en del av samma uppföljningsmoment. Det är troligen kostnads-
effektivt, samtidigt som det är lättadministrerat och underlättar jämförande 
analyser och utvärdering. I så fall bör helst samma trädinventering som i 
lövängar ingå även i andra slåtterängsnaturtyper. 

Med en nära samordning mellan de tre slåtterängsnaturtyperna, så 
uppskattar vi att 100 tkr per år och naturtyp skulle vara en rimlig omfattning 
av uppföljningen, alltså totalt 300 tkr per år, med ett sexårigt inventerings-
varv. 
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Naturtypsklassning för gräsmarksprovytor i Remiil 

År 2017 och 2018 har det ingått att göra en klassning av provytorna i Remiil 
(Glimskär m.fl. 2018a) till naturtyp enligt Art- och habitatdirektivet, som ett 
testmoment som utförs som ett tillägg inom uppdraget från Naturvårds-
verket. Syftet är att utvärdera om Remiils stickprov kan fungera som 
komplement till andra gräsmarksinventeringar, t.ex. Jordbruksverkets 
kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker, för att ge underlag till den 
biogeografiska uppföljningen av naturtyper. Klassningen och kodsättningen 
för naturtyperna följer samma indelnings- och avgränsningskriterier som 
används i de nationella miljöövervakningsprogrammen NILS och THUF 
(Gardfjell & Hagner 2017), som i sin tur i stort sett följer Naturvårdsverkets 
naturtypsvisa vägledningar. 

 

 
Figur 49. Antal provytor från inventeringen 2017-2018 som har klassats 
som skyddsvärd naturtyp eller ”kultiverad gräsmark” (kod 6911-6916) enligt 
Gardfjell & Hagners (2017) indelningskriterier för naturtyper i Art- och 
habitatdirektivet. Naturtypsklassningen har gjorts med särskild finansiering 
från Naturvårdsverket. 
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Figur 50. Antal provytor i markslaget betes-/slåttermark 2017-2018 som har 
klassats som skyddsvärd naturtyp eller ”kultiverad gräsmark” (kod 6911-
6916) enligt Gardfjell & Hagners (2017) indelningskriterier för naturtyper. 
Naturtypsklassningen har gjorts med särskild finansiering från Naturvårds-
verket. 

 

Under 2017 var antalet provytor som hade klassats som skyddsvärd 
naturtyp (d.v.s. alla utom kultiverad gräsmark och ”ej naturtyp”) mycket 
mindre än förväntat, vilket var förvånande även om man tar hänsyn till att 
en stor del av Remiils gräsmarksprovytor ligger i andra markslag och 
gräsmarkstyper än betes- och slåttermark. För 2018 var dock antalet 
provytor med framför allt silikatgräsmark och fuktäng betydligt större 
(Figur 49), vilket är uppmuntrande. Det innebär att Remiil har större 
förutsättningar att fungera som ett komplement till annan uppföljning av 
gräsmarksnaturtyper. 

Det är alltså provytor i betes- och slåttermark som har störst förutsättningar 
att innehålla gräsmark som uppfyller kraven för många av de vanliga 
gräsmarkstyperna. Därför visar Figur 50 klassningen av provytor specifikt 
för den gräsmarkstypen. Där kan man se att mellan en tredjedel och en 
fjärdedel av provytorna verkar uppfylla kraven för skyddsvärd naturtyp. Det 
är viktigt att veta för att man bättre ska kunna säga i hur hög grad den 
klassningen i flygbild kan fungera för att styra fältinventeringen om man vill 
förstärka mängden data för naturtyperna ytterligare. 
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Areal och bevarandestatus för gräsmarksnaturtyper 

I 2018 års uppdrag ingick som en särskild del att sammanställa data, göra 
beräkningar och ta fram principer för att klassa bevarandestatus inför 
Sveriges rapportering till EU för Artikel 17 i Art- och habitatdirektivet. För de 
delar som ingår som löpande åtaganden inom uppdraget om uppföljning av 
gräsmarks- och hällmarksnaturtyper görs första arealberäkningar, utifrån de 
data som finns tillgängliga. Detta gäller i första hand hällmarkstorrängar och 
kalkhällmarker (framför allt alvar). Data för svämängar får hanteras på 
annat sätt, eftersom uppföljningen nu görs vattendragsvis snarare än som 
ett representativt stickprov. 

Även för lövängar har vi under 2018 arbetat med statusbedömning och 
arealskattningar, men denna del ligger formellt i del 1 i uppdraget, om 
uppföljning och metodutveckling, och redovisas därför istället ovan i 
rapporten. 

Hällmarkstorräng 
För hällmarkstorrängar finns data från och med 2015, för hela naturtypens 
utbredningsområde, och där är alltså hittills förutsättningarna bäst för att 
göra skattningar av arealer och bevarandestatus, jämfört med andra 
naturtyper. Eftersom fältarbetet 2018 fortgick under hela oktober, så måste 
databearbetningen och analyserna göras enbart för 2015-2017 års data, 
eftersom data för 2018 inte var kvalitetssäkrade när analyserna gjordes. 

År 2016 och 2017 gjordes vissa justeringar av variabler och artinnehåll, 
baserat på första årets resultat och erfarenheter. Därför kunde inte alla de 
teoretiskt möjliga bearbetningarna göras med lika hög kvalitet för alla tre 
åren. Dessutom behövdes bearbetningsrutiner som tar hänsyn till att inte 
alla polygoner fältbesöks i de landskapsrutor som har osedvanligt stor 
mängd hällmarkstorrängar. De första preliminära beräkningarna av status 
gjordes endast baserat på polygoner med provytedata, där sedan en 
omräkning behövde göras för att fånga in alla polygondata i beräkningen av 
arealer. Det optimala vore att man hade ett helt inventeringsvarv med sex 
år där alla data var helt jämförbara, för att noggrannheten i beräkningarna 
ska bli så stor som möjligt, men dessa data finns inte tillgängliga förrän i 
slutet av 2020. Till EU-rapporteringen 2025 kommer förutsättningarna att 
vara bättre, och man får alltså se detta som preliminära analyser. 

Total area per region och statusklass, första rådata 
De arealer som presenteras här baseras alltså i första hant på polygondata, 
men klassningen av bevarandestatus för en enskild polygon förutsätter att 
det också finns provytedata. Omräkning har sedan gjorts baserat på 
polygonarealer, med statusklassning baserad på andel av inventerade 
provytor, med antaganden att polygoner som inte har inventerats har 
likartad status som de inventerade inom samma landskapsruta. 

I den första årsrapporten med resultat från uppföljning av hällmarkstorräng, 
från 2015 (Lundin m.fl. 2016b) kom vi i väldigt preliminära beräkningar fram 
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till att arealen hällmarkstorräng kunde vara omkring 43 km2, jämfört med 
ArtDatabankens tidigare uppskattning om 80 km2 (Eide 2014). De mer 
noggranna beräkningar från tre års data som vi har nu visar alltså på en 
ännu mindre areal, 27 km2 (Tabell 13). ArtDatabankens siffror från 2014 
visade dessutom att en betydande andel av arealen skulle vara i 
kontinental region, d.v.s. 30 km2 av total 80 km2, vilket inte alls stämmer 
med vår bild från kontinental region, där vi hittills har kommit fram till en 
areal av bara 1 m2 (Figur 51; Tabell 13) Det skulle kunna bero på osäker-
heten i vår stickprovsbaserade skattning, eftersom det är en geografiskt 
liten region och fortfarande ett litet stickprov. I så fall kan det t.ex. vara 
hällmarksområden vid Blekingekusten som har blivit underrepresenterade i 
vårt stickprovsunderlag hittills. Det andra alternativet är att det underlag 
som tidigare har funnits har varit otillräckligt och eventuellt överskattat 
arealen av vad som faktiskt är hällmarkstorräng, enligt de kriterier och 
definitioner som finns. De genomgångar vi har gjort hittills tyder på att det 
finns en sådan risk (se t.ex. Kindström m.fl. 2017c). 

 

 
Figur 51. Skattad area med medelfel för hällmarkstorräng, fördelat på 
boreal och kontinental region, baserat på data från 2015-2017. 
 

Utifrån olika kriterier för vad som är ett tänkt gynnsamt tillstånd har vi också 
gjort beräkningar där vi har fördelat arealen utifrån hur polygonerna har 
klassats för bevarandestatus. Till skillnad mot för lövängar (se ovan) har vi 
inte automatiskt dragit slutsatsen att objekt som har klassats till dålig status 
ska räknas som icke-naturtyp, utan tills vidare räknar vi med att totalarealen 
av naturtypen innefattar alla klasser. Det är värt att betona att fältinven-
terarna själva gör en första bedömning av naturtyp, och de polygoner från 
flygbildstolkningen som fältinventerarna bedömer inte alls är naturtyp 
klassas bort redan innan datainmatningen påbörjas. Målet är att vi ska hitta 
gemensamma rutiner och klassningskriterier för alla naturtyper, och årets 
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resultat får snarast ses som preliminära resultat och underlag för en 
fördjupad utvärdering. 

Resultaten från årets statusklassning är att en väldigt liten andel av de 
karterade hällmarkstorrängarna har gynnsam status, enligt de kriterier vi 
har satt upp, och bara en femtedel av arealen kan klassas som gynnsam 
enligt våra beräkningar (Tabell 13). Det stämmer ganska bra med det 
intryck vi har fått vid fältbesök och bearbetning av data, att det är ganska få 
objekt som är artrika och fina exempel på hällmarkstorräng i bra status. 
Många är t.ex. skuggpåverkade och/eller mer eller mindre överväxta med 
mattbildande mossor och renlavar. 

 

Tabell 13. Skattad area för hällmarkstorräng, fördelat på region och 
bevarandestatus, baserat på data från 2015-2017. 

Region och kategori                                           Area ± medelfel 

Total area per region 

Boreal 27,2 ± 1,8 km2 

Kontinental 1,08 ± 0,12 km2 

Total area per statusklass 

Gynnsam 4,8 km2 

Ej gynnsam 23,5 km2 

Statusklass per region 

Boreal 

Gynnsam 4,4 km2 (16 %) 

Ej gynnsam 22,8 km2 (84 %) 

Kontinental 

Gynnsam 0,40 km2 (41 %) 

Ej gynnsam 0,68 km2 (59 %) 
 

Kriterier och tröskelvärden 
För att bättre förstå och tolka resultaten måste man gå in mer i detalj på 
vilka kriterier som ska användas och vad som räknas som gynnsamt 
tillstånd och inte. Eftersom ingen i Sverige egentligen har jobbat kvantitativt 
med kriterierna för dessa naturtyper hittills, så är en viktig början bara att 
belysa vilka alternativ som finns och vilka konsekvenser det kan få. 

För hällmarkstorrängar har vi alltså använt värden baserat på polygon-
variabler och sammanvägda resultat för inventerade provytor inom 
respektive fältbesökt polygon. För de landskapsrutor som har ett stort antal 
polygoner (mer än 10) har alla inte besökts i fält, utan där har en ”inter-
polering” gjorts baserat på de polygoner som har fältdata. 
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Urvalet av arter för beräkning av artantal är de 70 arter som bedömdes 
vara typiska för hällmarkstorrängsmiljön och som inkluderades redan från 
det första inventeringsåret 2015. De följande åren har artlistan utökas med 
ett stort antal andra gräsmarks- och hällmarksväxter, men att använda den 
kortare listan har fördelen att det både är ett relevant urval och jämförbart 
för alla hittillsvarande år i uppföljningen. 

Vår erfarenhet är att naturtypen är mycket känslig för beskuggning, och 
därför har vi satt höga krav på att ytan ska vara nästan helt solbelyst för att 
tillståndet ska vara gynnsamt (Tabell 14). Stenlevande mossor och blad-
lavar är en del av den biodiversitet som är knuten till hällmarkstorrängar, 
men en väldigt stor dominans av sådana arter kan tänkas missgynna både 
konkurrenssvaga kryptogamer och vissa känsliga kärlväxter. Dessutom kan 
man se det som ett tecken på begynnande igenväxning. Därför har vi satt 
en väldigt hög täckning som ogynnsamt. Om denna artgrupp helt saknas, 
så kan det å andra sidan vara ett tecken på alltför kraftig störning, vilket kan 
uppkomma av tramp i närheten av bebyggelse eller vid högt betestryck. 
Mängden blottad stenyta bedömer vi kan variera mycket och ändå vara god 
status, men om det nästan saknas sådana stenytor är det ett säkert tecken 
på långt gången igenväxning. 

 
Tabell 14. Kriterier för att klassa bevarandestatus hos hällmarkstorrängar, 
med tröskelvärden för gynnsam och otillfredsställande status. Ytor som inte 
uppfyller dessa krav klassas som att ha dålig status. 
 Gynnsam Otillfredsställande 

Artantal (hällmarkstorrängsarter) 7-29 arter 4-6 arter 

Solexponering 95-100 % 50-95 % 

Stenlevande mossor och 
bladlavar 5-60 % 61-100 % 

Busklavar 0-5 % 6-30 % 

Blottad stenyta (inkl. skorplavar) 11-100 % 5-10 % 

 
I denna utvärdering av statuskriterier har vi alltså även utskiljt ytor med 
dålig status, och särskilt i boreal region verkar nästan hälften av hällmarks-
torrängarna ha dålig status, medan hällmarkstorrängarna i kontinental 
region oftare har gynnsam eller otillfredsställande status (Figur 52). 
Kommande års analyser får visa om denna tendens håller i sig när 
stickprovet blir mer komplett. 
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Figur 52. Beräknad andel av hällmarkstorrängarnas areal, fördelat på tre 
klasser för bevarandestatus. 
 

Det finns många sätt att väga samman de enskilda kriterierna för att få en 
sammanvägd statusklassning. Här har vi gått efter principen att alla kriterier 
bör ha gynnsam status för att den sammanvägda klassningen ska vara 
gynnsam, och att statusen som helhet blir dålig om minst ett kriterium är 
dåligt, med några undantag. 

Ett sätt att belysa vilket kriterium som bidrar mest till den totala status-
klassningen är att presentera klassningen för varje kriterium för sig, även 
om det inte helt och hållet förklarar resultatet för den sammanvägda klass-
ningen. I fallet hällmarkstorrängar så visar detta att solexponering och 
andel blottad stenyta i flest fall har ”dragit ner” statusklassningen. Ungefär 
hälften av arealen har gynnsam status för solexponering. Mängden 
busklavar (framför allt renlavar) är dock ganska sällan så stor att det drar 
ner klassningen, enligt de valda tröskelvärdena (Figur 53; Tabell 14). 

 

 
Figur 53. Andel av de inventerade hällmarkstorrängsprovytorna som 
indikerar gynnsam status för var och en av de valda kriterierna (Tabell 14). 
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Areaskattningar för kalkhällmarker 
Det täta stickprovet som är gemensamt för både Öland och Gotland 
möjliggör areaberäkningar som bygger på samma kriterier över hela 
området. Även om alvarnaturtypen är förhållandevis välkänd och noggrant 
studerad, så tillför sådana arealskattningar ändå en hel del vad gäller 
jämförbarhet och uppföljningsbarhet. Det gäller särskilt områden där 
informationen kanske har varit mindre och kunskapen sämre, t.ex. på norra 
Öland jämfört med Stora alvaret. Resultaten presenteras här för de tre 
naturtyperna tillsammans, eftersom de ännu bara baseras på ett enda år 
(2017) av de totalt sex i det fulla stickprovet (2017-2023). Alla resultat är 
därför väldigt preliminära. 

Totalt har vi alltså en areal på drygt 300 km2, med ett mycket lågt medelfel, 
som bara är en procent av det skattade areavärdet (Tabell 14; Figur 54). 
Det är häpnadsväckande lågt för att vara bara en mindre del av stickprovet. 
Det innebär dock inte att det är det slutgiltiga resultatet, utan även medel-
felet är en skattning som beror på variationen i det insamlade data-
materialet, och det kan ändras när mer data kommer in. Arealen på norra 
Öland, d.v.s. i boreal region, är väldigt låg i förhållande till övriga arealen, 
och resultaten är därmed också mer osäkra. Eventuellt skulle ett ytterligare 
förtätat stickprov vara motiverat, om man vill kunna särskilja det området 
mer i detalj. 

 

 
Figur 54. Skattad total area [km2] av kalkhällmarker, d.v.s. alvar, basiska 
berghällar och karsthällmarker på Öland och Gotland. Beräkningarna 
baseras på 2017 års uppföljningsdata, vilket är en sjättedel av det totala 
stickprovet. 
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För analysen av bevarandestatus får man ta hänsyn till liknande faktorer 
som för hällmarkstorräng, det vill säga mängden blottad häll, stenlevande 
mossor och lavar, solexponering och förstås artrikedom. 

Enligt vår klassning är det en betydligt högre andel av arealen som är i 
gynnsam status jämfört med för hällmarkstorrängar, nästan hälften av 
totalarealen, både för Öland och Gotland som helhet (Tabell 15). Det finns 
säkert flera anledningar till detta, men det bidrar säkert både att klimatet 
och markförhållandena ger en torrare miljö på sommaren, vilket bromsar 
igenväxningen. Dessutom är säkert en större andel av arealen inom 
skyddade områden och har därför en bättre hävdstatus. 

 

Tabell 15. Skattad area för kalkhällmarksnaturtyper (alvar, basiska 
berghällar och karsthällmark tillsammans), fördelat på region och 
bevarandestatus, baserat på data från 2017. 
Region och kategori                                           Area ± medelfel 

Total area 

 309,6 ± 2 km2 

Total area per region 

Gotland, boreal 210,1 km2 

Öland, boreal 2,3 km2 

Öland, kontinental 97,2 km2 

Total area per statusklass 

Gynnsam 131,6 km2 

Ej gynnsam 177,9 km2 

Statusklass per region 

Gotland, boreal 

Gynnsam 87,0 km2 (41 %) 

Ej gynnsam 123,1 km2 (59 %) 

Öland, boreal 

Gynnsam 0,0 km2 (0 %) 

Ej gynnsam 2,3 km2 (100 %) 

Öland, kontinental 

Gynnsam 44,7 km2 (46 %) 

Ej gynnsam 52,5 km2 (54 %) 
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Kriterier och tröskelvärden 
Som nämns ovan är kriterierna för kalkhällsnaturtyperna till stor del 
desamma som för hällmarkstorrängar på silikatmark, även om tröskel-
värdena kan skilja sig. Totalt sett är alvar och de andra kalkhällsnatur-
typerna artrika miljöer, men den enskilda ytan kan ibland vara artfattig, 
särskilt som många ytor är starkt dominerade av blottad häll eller 
heltäckande skikt av vittringsgrus. Därför har vi satt likartade tröskelvärden 
som för hällmarkstorräng vad gäller artantal. Vi tror också att risken för att 
naturvärdena förloras på grund av igenväxning med mossor och busklavar 
generellt är lägre, bland annat eftersom sommartorkan är en så tydligt 
återhållande faktor. Därför har vi satt de tröskelvärdena högre. En större 
andel av de mossor och lavar som finns kan också i sig själva betraktas 
som värdefulla. 

Eftersom vi här hanterar de tre naturtyperna tillsammans, så har vi slagit 
samman resultaten för vittringsmaterial och blottad stenyta till ett och 
samma kriterium. Mängden vittringsmaterial är annars till stor del ett 
kriterium för var man ska gränsen mellan alvar och andra naturtyper, 
snarare än någon bevarandestatusvariabel i sig. 

För beräkningen av artantal har vi här använt en bredare definition av vilka 
kärlväxter, mossor och lavar som räknas in än de som listas i vägledningen 
för naturtyperna (Naturvårdsverket 2011a, 2011b, 2011g). En lista med 
totalt 72 arter togs fram, baserat på bland annat arternas indikatorvärde för 
näring och reaktionstal (ungefär jämförbart med pH) enligt Ellenberg 
(Ellenberg m.fl. 1992; Diekmann 2003), som normalt täcker en skala från 
1 till 9. För fuktighet tillåts en större variation, men inte utpräglade 
våtmarks- eller vattenväxter. För arter som saknas i Ellenbergs lista 
(framför allt några mossor och lavar, men även några kärlväxtarter som är 
ovanliga i Centraleuropa) gjorde vi själva en bedömning av vilka arter som 
kunde ingå. 

• Näring 1-4 

• Fuktighet 1-8 

• Ljus  6-9 

• Reaktionstal (pH) 7-9 
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Tabell 16. Kriterier för att klassa bevarandestatus hos hällmarksnaturtyper, 
med tröskelvärden för gynnsam och otillfredsställande status. Ytor som inte 
uppfyller dessa krav klassas som att ha dålig status. 
 Gynnsam Otillfredsställande 

Artantal, kalkgynnade arter 10-26 5-9 

Solexponering 95-100 % 50-95 % 

Stenlevande bladlavar, mossor, 
humus 5-100 % 0-4 % 

Vittringsmaterial och blottad stenyta 11-100 % 5-10 % 

Busklavar, övriga mossor 0-30 % 31-60 % 
 

Precis som för hällmarkstorrängar har vi utifrån kriterierna gått vidare med 
att även dela in de icke gynnsamma arealerna i otillfredsställande och dålig 
status. Där visar det sig att Gotland har en väsentligt större andel som är 
klassade som dålig status än ytorna på Öland, vilket är en skillnad som inte 
framgick när bara andelen med gynnsam status presenterades. Det kan 
bero på att en större andel av kalkhällmarksnaturtyperna på Gotland är mer 
eller mindre trädbeväxta med t.ex. tall och en, vilket inte bara påverkar 
solexponeringen som sådan, utan även påverkar ansamlingen av förna och 
humus, och därmed sammansättningen av fält- och bottenskiktet. Ytorna i 
boreal region på Öland har till mycket stor del dålig status, men det 
resultatet baseras som sagt på ett mycket litet antal provytor, än så länge 
(Figur 55). 
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Figur 55. Beräknad andel av kalkhällmarksnaturtypernas areal, fördelat på 
tre klasser för bevarandestatus. 

 

Kriterier för statusklassning per naturtyp 
För de enskilda statuskriterierna väljer vi att här presentera dem både för 
varje naturtyp och för varje region separat, dock inte alla olika kombina-
tioner av dem, eftersom vi bedömer att dataunderlaget inte räcker för det. 

För alla tre naturtyperna så visar en stor andel av kriterierna i många fall 
gynnsam status. Generellt verkar fler ytor i alvar ha sämre status för flera 
kriterier, vilket kan bero på att alvar rent generellt är en mycket mer variabel 
naturtyp (Figur 56). Artantalet är det kriterium som oftast sänker statusen, 
och det kan bero på många saker, t.ex. att det är ett homogent vittrings-
material med bara några få dominerande arter, vilket inte nödvändigtvis 
innebär att det finns ett naturvårdsproblem. Det kan alltså behöva 
diskuteras mer i detalj när ett lågt artantal faktiskt innebär låg status och 
hur detta i så fall ska viktas i en sammanvägd klassning. 
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Figur 56. Andel av de inventerade provytorna med alvar som indikerar 
gynnsam status för var och en av de valda kriterierna (Tabell 16). 

 

För basiska berghällar visar de flesta kriterier gynnsam status. Defini-
tionerna och tillämpningen för naturtypen har ibland varit litet ambivalent 
(se t.ex. Kindström 2017c), men åtminstone är frånvaron av vittringsgrus 
något som skiljer naturtypen från alvar. Ändå är mängden av både blottat 
substrat och stenlevande mossor/lavar ofta gynnsamt, och även artantalet 
är generellt oftare gynnsamt än för alvar (Figur 57). Karsthällmark visar 
liknande mönster, om man ser till de generella variablerna (Figur 58), men 
där har vi också gjort en särskild klassning för själva karstsprickorna och de 
värden som är knutna till dem, som presenteras nedan. 

 
Figur 57. Andel av de inventerade provytorna med basiska berghällar som 
indikerar gynnsam status för var och en av de valda kriterierna (Tabell 16). 
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Figur 58. Andel av de inventerade provytorna med karsthällmark som 
indikerar gynnsam status för var och en av de valda kriterierna (Tabell 16). 

 

Kriterier för statusklassning per region 
Vad gäller regionerna så har vi alltså valt att inte separera naturtyperna, av 
samma skäl som för arealberäkningarna, att datamaterialet ännu är 
otillräckligt. Här framkommer en något annorlunda bild än när man ser till 
den sammanvägda klassningen. De enskilda kriterierna verkar generellt 
sett ge en mer positiv bild för Gotland (Figur 59) än för kontinental region 
på Öland (Figur 61), av något skäl, även om den sammanvägda klass-
ningen ger en större andel ytor med dålig status på Gotland (Figur 55, 
ovan). Det beror alltså på hur man faktiskt väger samman kriterierna och 
hur de samvarierar mellan olika ytor. Hur det ska hanteras behöver under-
sökas mer vid den fortsatta utvecklingen av statuskriterier. 

För boreal region på Öland är det framför allt artantalet som är lågt, och 
inga av 2017 års provytor uppnår gynnsam status om man ser till artantalet 
enbart, och det är antagligen främst det som drar ner klassningen totalt 
sett. Däremot är det en viss andel som har otillfredsställande status för 
artantal, så alla är inte klassade som dåliga. Anledningen till att ytorna på 
norra Öland har lägre artantal vet vi inte just nu, och inte heller om den 
tendensen kommer att hålla i sig när mer data kommer in framöver. 

 



99 
 

 
Figur 59. Andel av de inventerade provytorna på Gotland som indikerar 
gynnsam status för var och en av de valda kriterierna (Tabell 16). 

 

 
Figur 60. Andel av de inventerade provytorna i boreal region på Öland som 
indikerar gynnsam status för var och en av de valda kriterierna (Tabell 16). 
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Figur 61. Andel av de inventerade provytorna i kontinental region på Öland 
som indikerar gynnsam status för var och en av de valda kriterierna 
(Tabell 16). 

 

Karstsprickor i kalkhällmarker 
Bevarandestatusen för naturtypen karsthällmarker är ett resultat av både 
det generella tillståndet hos vegetationen och utseendet och innehållet hos 
själva karstsprickorna. Även andra naturtyper kan ha inslag av karst-
sprickor, som möjligtvis skulle kunna bidra till positiva värden också hos de 
naturtyperna, beroende på hur man räknar. För tydlighetens skull har vi 
därför valt att här presentera karstsprickorna och deras variabler separat, 
för att man i nästa steg ska kunna väga samman dem till en total klassning 
för karsthällmarksnaturtypen. 

Den totala arealen av kalkhällmarker med förekomst av karstsprickor är 
drygt 45 km2, och den allra största andelen ligger på Gotland, enligt de data 
vi har fått in hittills (Tabell 17). Om ytorna samtidigt har stor andel vittrings-
material kan dock en del av dessa istället gå in som alvar, även om det 
antagligen är ganska ovanligt, eftersom karstsprickorna bidrar till att vattnet 
dränerar bort från ytan på vintern. Ungefär hälften av ytorna med 
karstsprickor har gynnsam status, om man ser till klassningen utifrån 
karstspricksvariablerna (Tabell 17). 
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Tabell 17. Skattad area för ytor med förekomst av karstsprickor fördelat på 
region och bevarandestatus, baserat på data från 2017. 
Region och kategori                                           Area ± medelfel 

Total area 

 45,3 km2 

Total area per region 

Gotland, boreal 44,1 km2 

Öland, boreal 0,0 km2 

Öland, kontinental 1,1 km2 

Total area per statusklass 

Gynnsam 22,3 km2 

Ej gynnsam 22,9 km2 
 

Kriterier och tröskelvärden 
För karstsprickorna har vi dels variabler som beskriver mängd och storlek 
hos karstsprickor sett till hela provytan med 10 m radie, dels de mer 
detaljerade variablerna för ”snäckprovytorna” med 1 x 1 m storlek. Här har 
vi valt att ta med två variabler för de små snäckprovytorna (antal snäckor 
och mängd blottad häll vid sprickan) och tre för den stora provytan (andel 
av sprickorna med spår av snäckbetning, andel som delvis är uppfyllda 
med förna/humus samt andel av ytan som har kortväxt gräsvegetation. Det 
största antal snäckor som har hittats i en snäckprovyta under 2017 är 230 
stycken (Tabell 18). 

 

Tabell 18. Kriterier för att klassa bevarandestatus hos ytor med karst-
sprickor, med tröskelvärden för gynnsam och otillfredsställande status. Ytor 
som inte uppfyller dessa krav klassas som att ha dålig status. 

 Gynnsam Otillfredsställande 

Antal hällsnäckor per m2 11-230 snäckor 1-10 snäckor 

Blottad häll vid spricka 11-100 % 5-10 % 

Spår av snäckbetning Tydlig betning Viss betning 

Sprickornas fyllnad (förna m.m.) 0-30 % 31-60 % 

Vedväxter (träd/buskar) i sprickor 0-30 % 31-60 % 
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Figur 62. Andel av de inventerade provytorna med förekomst av 
karstsprickor som indikerar gynnsam status för var och en av de valda 
kriterierna (Tabell 18). 

 

Generellt verkar alla fem kriterierna bidra till variation i klassningen, men en 
stor andel har blottad häll i direkt anslutning till karstsprickan inom snäck-
provytan. Till det bidrar både att sprickan underlättar vattnets dränering, 
vilket innebär att marken torkar ut snabbare där än i omgivningen, och att 
snäckorna som tar skydd i sprickan betar skorplavar inom några dm 
avstånd från sprickan, vilket motverkar etablering även av högre 
vegetation. Hur variablerna samvarierar beskrivs till viss del ovan 
(Figur 21-22). 

Totalt sett har alltså ungefär hälften av ytorna med karstsprickor gynnsam 
status, och av de övriga är det ungefär lika andel med otillfredsställande 
och dålig status (Tabell 19). 

 

Tabell 19. Areal och status för ytor med karstsprickor,  
baserat på karstspricksvariabler för år 2017. 

 Bevarandestatus  km2 
Gynnsam  22,3 
Otillfredsställande  11,1 
Dålig  11,8 
Totalt   45,3 
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Vanliga gräsmarkstyper 
Analysen av bevarandestatus för de vanligaste gräsmarksnaturtyperna 
baseras här på data från uppföljningen av kvalitet i ängs- och betesmarker, 
som är den uppföljning av ett stickprov av TUVA-objekt som SLU utför på 
uppdrag av Jordbruksverket sedan år 2006. I dessa analyser används data 
från åren 2009-2013, eftersom det blir ett fullt femårigt inventeringsvarv. 

I detta uppdrag ingår endast att belysa bevarandestatus hos naturtyperna, 
medan ansvaret för arealskattningar för naturtyperna ligger hos institu-
tionen för skoglig resurshushållning, SLU, inom ramen för uppdraget THUF 
(Terrester habitatuppföljning). Det ingår också i förutsättningarna att 
kvalitetsuppföljningen endast representerar tillstånd och arealer för de 
objekt som har tagits med i Ängs- och betesmarksinventeringen och ingår i 
TUVA-databasen (Persson 2005), som dock enligt ett flertal utvärderingar 
inte inkluderar mer än på sin höjd hälften av alla värdefulla ängs- och 
betesmarker i Sverige (Glimskär m.fl. 2015; Palmgren 2010). Areal-
skattningar som enbart baseras på detta underlag blir alltså ganska 
meningslösa, eftersom de inte representerar all areal i Sverige eller i någon 
enskild region. 

Vi har därför valt att i denna rapport endast presentera andelen av arealen i 
varje naturtyp som har en viss status, medvetna om att inte heller detta 
nödvändigtvis representerar statusen för naturtyperna i Sverige eller någon 
region som helhet. Troligen blir dessa värden en överskattning av 
bevarandestatus (d.v.s. en alltför positiv bild), om man antar att ängs- och 
betesmarker som inte har påträffats och identifierats som värdefulla i Ängs- 
och betesmarksinventeringen och TUVA i genomsnitt har sämre hävdstatus 
eller prognos än de som finns med där. 

Bevarandestatus 
Vi har alltså valt fem vanliga naturtyper som har någorlunda stor represen-
tation i datamaterialet från kvalitetsuppföljningen. De fem naturtyperna har 
delvis olika karaktär, men vi har ändå valt att ha samma kriterier för 
bevarandestatus, för att enkelt kunna jämföra. För trädklädd betesmark och 
löväng (som ingår i den sammanslagna slåtterängskategorin här), så utgör 
trädanknutna värden en viktig del av definitionen och naturvärdet hos 
naturtyperna, men eftersom vi tror att kvalitetsuppföljningens inventerings-
moment är otillräckliga för att få in sådana kriterier, så fokuserar vi här bara 
på fält- och bottenskiktet. 

Ett exempel på hur man kan hantera trädanknutna värden beskrivs för den 
särskilda studien av lövängar ovan (t.ex. Tabell 10), men motsvarande typ 
av data finns inte för trädklädd betesmark. 

Av de fem naturtyperna har kalkgräsmark totalt sett fått bäst resultat, med 
ungefär två tredjedelar av arealen som har gynnsam status (Tabell 20, 
Figur 63). Kalkgräsmarker är generellt sett mer artrika, och eftersom de 
också ofta är något torrare och mer lågproduktiva än silikatgräsmarker, så 
kan de också var mindre känsliga för perioder med svag hävd. Fuktäng och 
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trädklädd betesmark har klart större andel av arealen som har dålig status, 
vilket också är som förväntat om man ser till markvegetationens tillstånd. 

 

Tabell 20. Andel av provytor för de vanligaste gräsmarkstyperna i 
kvalitetsuppföljningen, fördelat på tre klasser för bevarandestatus. 

Naturtyp Gynnsam Otillfredsställande Dålig 
Kalkgräsmark 69 % 26 % 5 % 
Silikatgräsmark 45 % 49 % 6 % 
Fuktäng 18 % 54 % 29 % 
Slåtterängar 15 % 81 % 4 % 
Trädklädd betesmark 20 % 58 % 21 % 

 

 
Figur 63. Andel av provytor för de vanligaste gräsmarkstyperna i kvalitets-
uppföljningen, fördelat på tre klasser för bevarandestatus. 

 

Bedömningskriterier och tröskelvärden 
Som kriterium för artantal har vi alltså valt att använda den etablerade lista 
med ungefär 60 positiva signalarter som användes i den ursprungliga 
Ängs- och betesmarksinventeringen (som är grunden för urvalet i kvalitets-
uppföljningens stickprov; Persson 2005) och som redan från början har 
inventerats med mer intensiv metodik i kvalitetsuppföljningen (Glimskär 
m.fl. 2016b). 
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Som mått på näringstillstånd och eventuell näringspåverkan använde vi 
Ellenbergs indikatorvärde för näring (Ellenberg m.fl. 1992; Diekmann 2003), 
eftersom det troligen blir mest konsekvent och objektivt vid jämförelsen 
mellan naturtyper. För träd- och busktäckning beror det på karaktären av 
träd- och buskskiktet, och i vissa fall kan man till och med förvänta sig ett 
”unimodalt förhållande”, d.v.s. att en viss mängd varierat träd- och 
buskskikt är gynnsamt även för de öppna naturtyperna. Men här nöjer vi 
oss i dagsläget med enkla kriterier. Andelen kortväxt och måttligt hög 
gräsmarksvegetation väljer vi här som proxy för hävdpåverkan. Det innebär 
att både ytor med högväxt vegetation och sådana med gles skuggpåverkad 
vegetation går bort (Tabell 21). 

 

Tabell 21. Kriterier för att klassa bevarandestatus hos vanliga gräsmarks-
naturtyper, med tröskelvärden för gynnsam och otillfredsställande status. 
Ytor som inte uppfyller dessa krav klassas som att ha dålig status 

 Gynnsam Otillfredsställande 

Artantal (Ä&B-signalarter) 10-28 arter 5-9 arter 

Näring (EIV viktat) 1,0-4,0 4,0-5,5 

Trädtäckning 0-30 % 31-60 % 

Busktäckning 0-30 % 31-60 % 

Veg.höjd <15 cm 61-100 % 31-60 % 
 

Sett till kriterierna så är det kalkgräsmark som oftast är gynnsam status, 
och det är framför allt artantalet och näringsinnehållet som skiljer sig från 
övriga naturtyper, och i viss mån vegetationshöjden (som i sin tur har ett 
visst samband med näringen och trädtäckningen) (Figur 64). 

 

 
Figur 64. Antal provytor av kalkgräsmark där respektive kriterium visar på 
gynnsam bevarandestatus enligt Tabell 21. 
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Silikatgräsmark har oftast gynnsamt tillstånd för träd- och busktäckning, 
och i viss mån vegetationshöjd, medan artantalet och näringstillståndet kan 
vara mindre gynnsamt, utifrån de tröskelvärden vi har satt (Figur 65). Vid 
klassningen av silikatgräsmark tillmäts ofta förekomsten av hävdindi-
kerande kärlväxter i fältskiktet stor vikt, men det är möjligt att fältinven-
terarna också ibland har haft en mer ”tillåtande” klassificering, för marker 
som inte är uppenbart igenväxande eller gödselpåverkade. Särskilt i 
skogsbygder och/eller delar av norra Sverige kan även välskötta gräs-
marker vara ganska artfattiga, men ändå ha ett stort naturvärde. Igen-
växning verkar dock inte vara något generellt stort hot för de ytor som är 
klassade som silikatgräsmark. 

 

 
Figur 65. Antal provytor av silikatgräsmark där respektive kriterium visar på 
gynnsam bevarandestatus enligt Tabell 21. 

 

Fuktängarna har framför allt lägre artantal, mer näring och mindre andel 
lågväxt vegetation, vilket är naturligt eftersom de ofta är mer produktiva 
(Figur 66). Möjligtvis kan man tänka sig att ha andra tröskelvärden för 
fuktäng än för torra-friska gräsmarker, men det återspeglar säkert också att 
fuktängsmarkerna oftare har trivial vegetation och sämre hävdstatus. 
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Figur 66. Antal provytor av fuktäng (både med och utan kalkpåverkan) där 
respektive kriterium visar på gynnsam bevarandestatus enligt Tabell 21. 

 

Slåtterängsnaturtyperna skiljer ut sig genom andel med högre närings-
innehåll och lågt artantal, vilket kan verka förvånande (Figur 67). Dock är 
det nog stor variation i vilka marker som används för slåtter, och gårdsnära 
marker med jämn markyta kan ha ett samband med högre näringstillgång. 
Här ingår både slåtterängar i låglandet och höglänta slåtterängar, och de 
kan skilja sig från varandra. Notera att datamaterialet för slåtterängar är 
litet, så man bör inte dra alltför långtgående slutsatser av detta. 

 

 
Figur 67. Antal provytor av slåtterängsnaturtyper (slåtterängar i låglandet, 
höglänta slåtterängar, lövängar) där respektive kriterium visar på gynnsam 
bevarandestatus enligt Tabell 21. 

 

De trädklädda betesmarkerna väljs ofta efter trädskiktets utseende, så 
länge som fältskiktet är hävdpåverkat. Det är alltså inte förvånande att de 
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kan har lägre artantal och mer näring, och inte heller att de har hög 
trädtäckning. Detta kriterium bör förstås formuleras annorlunda för 
naturtypen. 

 

 
Figur 68. Antal provytor av trädklädd betesmark där respektive kriterium 
visar på gynnsam bevarandestatus enligt Tabell 21. 
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Dokumentation och dataförvaltning 

Arbetet med dokumentation och dataförvaltning fortsätter som planerat. De 
utvecklingsmoment där IT-avdelningen är utförare har senarelagts något, 
på grund av IT-avdelningens arbetsbelastning, vilket berör utvecklingen av 
en arbetsdatabas för flygbildstolkningen och migreringen av data till 
Miljödata MVM. Texten nedan bibehålls i samma form som för 2017 års 
rapport, som en del av den allmänna beskrivningen av vår verksamhet. 

Instruktioner för flygbildstolkning och fältinventering 
De generella principerna för avgränsning av naturtyper i flygbildstolkningen 
finns beskrivet i ett manualdokument för flygbildstolkningen (Kindström 
2017b), och ett dokument som mer utförligt beskriver tolkningen för 
kalkhällmarksnaturtyperna är under utvecklande (Kindström 2017a). 

På samma sätt finns dokument med instruktioner för fältinventerarna, som 
de bland annat har tillgång till digitalt direkt i fältdatasamlaren. Den 
generella gräsmarksmetodik som används i svämängar och slåtterängar 
(Lundin 2017c) är gemensam med den som används för Remiil (Lundin 
m.fl. 2016) och Jordbruksverkets kvalitetsuppföljning av ängs- och betes-
marker (Glimskär m.fl. 2016, 2018). För övriga naturtyper är skillnaderna i 
innehåll större (se t.ex. ovan), så där har separata fältinstruktioner tagits 
fram för hällmarkstorrängar (Lundin 2017b) och kalkhällmarksnaturtyper 
(Lundin 2017a). 

Dessa dokument har hittills främst funnits tillgängliga för den personal som 
utför flygbildstolkning och fältinventering, men de tillgängliggörs under 2018 
på ekologiinstitutionens hemsida på SLU. 

https://www.slu.se/institutioner/ekologi/foma1/jordbruk/grasmark-hallmark/ 

Förvaltning och utveckling av datahanteringssystem 
Inom uppdraget genomförs också arbete med att förvalta och kvalitetssäkra 
data, där vi gradvis utvecklar verktygen och rutinerna i samarbete med 
andra miljöövervakningsuppdrag, med IT-avdelningen och med annan 
dataförvaltningsverksamhet inom och utanför SLU. 

 

https://www.slu.se/institutioner/ekologi/foma1/jordbruk/grasmark-hallmark/


110 
 

 
Figur 69. Schematisk skiss över de faser som ingår i den datahanterings-
kedja som är under utveckling. Inventeringen och arbetsdatabasen för 
fältdata är i drift, medan utvecklingen av flygbildstolkningens arbetsdatabas 
och system för överföringen till Miljödata MVM planeras att utföras under 
hösten 2018. Inget beslut finns om framtida tillhörighet till datavärdskap. 

 

Data från fältinventeringen samlas in i Androidbaserade surfplattor. 
Programmet som används heter FieldPad och kan leverera data i olika 
format (Json, csv, geoJson). I nuläget har vi valt att använda formatet 
geoJson som finns specificerat på http://geojson.org/geojson-spec.html. 
Databasen i appen är av typen SQLite. En säkerhetskopia av denna 
databas sparas dagligen i backup-mappen om man har aktiverat 
alternativet “spara en säkerhetskopia” i inställningarna. 

Fältappen skapar på begäran av inventeraren en geoJson-fil som 
inkluderar alla insamlade data och den dithörande kopplade positionen 
(som kan vara utskickad eller registreras i fält beroende på inventerings-
typ). Under 2016 utvecklades funktioner för synkronisering av fältdata över 
mobilnätet (4G) och internet (Lundin & Glimskär 2016), med komplet-
terande finansiering från Jordbruksverket, och den funktionaliteten används 
för alla inventeringar som använder vår fältapplikation. Plattorna 
kommunicerar alltså inte direkt mot varandra utan via en central server. 
Detta gör att systemet är okänsligt för hur många enheter som är 
inblandade i inventeringen. Genom denna inbördes synkronisering kommer 
alla plattor att innehålla samtliga inventerares insamlade data, vilket 
underlättar överblicken av vad som redan är gjort och vad som återstår att 
göra. Man kan också se var kollegan/kollegorna befinner sig i landet eller i 
trakten, vilket underlättar planering, men också är en säkerhetsfråga. 

I steget efter datainsamlingen, så har utvecklat en arbetsdatabas för 
fältdata, där insamlade data lagras och sammanställs (Figur 69 och 70). Till 
det har vi också utvecklat verktyg för att automatiserat och felsäkert föra 
över data från fältdatasamlarna (vädertåliga surfplattor) direkt till en server 
och därifrån till arbetsdatabasen. För flygbildstolkningen finns data idag 
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samlade i flera mindre lokala geodatabaser, men vi planerar för att under 
våren 2019 utveckla en sammanhållen arbetsdata med motsvarande 
funktionalitet som för fältdatabasen.  

 

 
Figur 70. Struktur hos arbetsdatabasen för fältdata. 

 

En av de viktigaste poängerna med det nya systemet när designen slogs 
fast var att det skulle vara ett system där användaren inte behöver 
spendera onödig tid med dataöverföring och administration av insamlat 
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data. Tack vare att vi nu har en fungerande arbetsdatabas kan vi få en 
jämförelse mellan utskickade styrfiler (som innehåller säsongens provytor) 
och importerade filer från fält (Figur 71). På så vis kan såväl kontor som 
inventerare få en kontinuerligt uppdaterad bild av hur arbetet fortskrider. 
Inventeraren kan direkt via gränssnittet se om data har importerats till 
databasen och larma om förväntat resultat uteblir. 

 

 
Figur 71. Utkast till dynamisk statuskontroll av inkomna fältdata. 

 

Utveckling av databas för förvaltning och tillgängliggörande 
Nästa steg i datahanteringskedjan, från arbetsdatabasen till ett mer 
långsiktigt och användarvänligt system för lagring och tillgängliggörande av 
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data, är migreringen till SLU:s befintliga dataförvaltningssystem Miljödata 
MVM (http://www.slu.se/miljodata-mvm/, http://miljodata.slu.se/mvm/)), ett 
datasökningssystem som utvecklats gemensamt för datavärdskapen för 
Jordbruksmark och Sjöar och vattendrag (se ovan, Figur 45). 

• Data lagras och kvalitetskontrolleras på ett säkert sätt. 
• Data lagras geografiskt 
• Data kan behörighetsklassas 
• Data kan aggregeras och exporteras för olika analysbehov 
• Behöriga externa användare kan nå skyddade data 
• Aggregerade data kan nås av publika användare (utan särskild 

behörighet) 

Arbetet med migreringen samordnas med SLU:s utveckling av databasen 
för odlingsdata från miljöövervakningsuppdragen Typområden på 
jordbruksmark, Pesticider i typområden samt Observationsfält, som alla 
ligger inom datavärdskapet Jordbruksmark. För dessa uppdrag finns redan 
idag en gemensam GIS-databas (GISMO) där åkerskiftena (polygonerna) 
för varje år för de tre undersökningarna finns lagrade. Där finns också 
andra lägesbundna uppgifter som provtagningspunkter, områdesgränser, 
vattendrag, dräneringssystem etc. Mycket av de behov och den 
funktionalitet som ska hanteras inom odlingsdataprojektet är alltså mycket 
likartad den som behövs för att förvalta och tillgängliggöra Remiils, 
kvalitetsuppföljningens och den biogeografiska uppföljningens data från 
flygbildstolkning och fältinventering. Där ingår också utveckling av rutiner 
för leveranskontroll och uttag av data. Data ska också göras tillgängliga för 
användare (både interna och externa) på ett enklare sätt. 

I Miljödata-MVM kan olika aggregeringar av data göras genom en s.k. kub 
som består av ett antal förprogrammerade frågor som kan kombineras på 
en rad olika sätt. Frågorna kan anropas från andra program (Excel, jmp, 
ArcGIS, Access etc.) för vidare analys och kombination med andra data. 
Detta gör att många funktioner kan samlas i Miljödata-MVM så att färre 
system behöver underhållas. Kontroller och hantering av data i Miljödata-
MVM görs av utförare av undersökningen, medan rutiner för mer generell 
förvaltning av systemet delas med andra dataägare i systemet. Den som 
vill ta del av detaljerade data kan tilldelas behörighet efter prövning. Övriga 
användare får tillgång till aggregerade data via ett publikt webbgränssnitt i 
Miljödata-MVM.  

  

http://www.slu.se/miljodata-mvm/
http://miljodata.slu.se/mvm/
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Utfall och kostnader för 2018 års projekt 

Alla arbetsmoment i avtalet har genomförts som beräknat, och kostnaderna 
motsvarar de beräknade, utom för kalkhällmarker och svämängar. Kalkhäll-
markerna på Öland nedprioriterades, på grund av den osedvanligt varma 
och torra sommaren. Kostnaderna för detta kommer alltså att istället 
belasta 2019 års budget. Istället har vi lagt motsvarande mer resurser på 
inventering av svämängarna, eftersom både flygbildstolkningen och 
fältinventeringen har varit mycket tidskrävande i den komplexa miljön vid 
Nedre Dalälven. I budgeten har dessa anpassningar som helhet tagit ut 
varandra. En slutsats av det är att kostnaden för uppföljning av svämängar 
troligen kommer att bli avsevärt högre än beräknat, med den ambition som 
vi har satt upp för den innevarande sexårsperioden. 

Eftersom 2017 års metodtester om högörtängar och svämängar vid mindre 
vattendrag inte gav några tolkningsbara resultat, förutom att naturtyperna 
förmodligen är ovanliga i det sammanhanget, så minskades budgeten för 
detta moment till 30 tkr under 2018. Dock har inga högörtängar eller 
svämängar påträffats heller i år, trots att vattendragsuppföljningen har 
gjorts i full skala i hela landet. Detta moment bör därför antagligen utgå i 
denna form, och någon annan design får övervägas. 

 

Tabell 22. Kostnader för 2018 års projekt, fördelat på kostnadsslag och 
delprojekt. 

Kostnadsslag Uppföljning, 
utveckling 

Artikel 17-
rapportering 

Totalt 
belopp 

Lönekostnader 592 199 kr 214 096 kr 806 295 kr 
Material 47 769 kr 17 270 kr 65 038 kr 
Konsulttjänster, IT 310 525 kr 0 kr 310 525 kr 
Resor 97 528 kr 0 kr 97 528 kr 
Lokalkostnader 76 272 kr 27 574 kr 103 846 kr 
OH 265 725 kr 96 067 kr 361 791 kr 
Totala kostnader 1 390 017 kr 355 006 kr 1 745 023 kr 
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Tabell 23. Kostnader för 2018 års projekt, fördelat på naturtyp och syfte. 
Kostnader per delprojekt Budgeterat Utfall 
Hällmarkstorräng 210 000 kr 189 002 kr 
Kalkhällmarksnaturtyper (inkl. snäckor) 490 000 kr * 392 005 kr 
Svämängar vid större vattendrag 200 000 kr 260 003 kr 
Högörtängar och svämängar vid 3260 30 000 kr * 15 000 kr 
Naturtypsklassning i Remiils gräsmarksprovytor 80 000 kr 80 001 kr 
Förslag, hällmarkstorrängar i skyddade områden 30 000 kr 24 000 kr 
Lövängar, inventering och statusbedömning 300 000 kr 375 005 kr 
Fukthedar, inventering och deltagande förstudie 50 000 kr 55 001 kr 
Summa biogeografisk uppföljning 1 390 000 kr 1 390 017 kr 
Principer och mått för bevarandestatus 90 000 kr 76 447 kr 
Datasammanställning och beräkningar 160 000 kr 199 863 kr 
Rapportering och dokumentation 105 000 kr * 78 696 kr 
Summa underlag till rapportering 355 000 kr 355 006 kr 
Total summa 1 745 000 kr 1 745 023 kr 

* Arbetsmoment som inte har kunnat genomföras i sin helhet 2018. 

 

Kommentarer om avvikelser från budget – sammanfattning 
För hällmarkstorräng var mängden påträffade objekt i årets inventering 
mindre än tidigare år, vilket håller nere kostnaderna något. Men många 
kostnader för beställning av flygbilder, eftersök i flygbilder i det täta 
stickprovet, utbildning m.m. är ändå likartat mellan år, vilket gör att 
skillnaden inte är helt i proportion mot areal eller antal provytor. 

Inventeringen av kalkhällmarksnaturtyper slutfördes alltså inte helt som 
planerat under 2018, eftersom vi bedömde att inventeringen på Öland 
skulle gynnas av att göras under 2019, med tanke på den mycket varma 
och torra högsommaren 2018. Inventeringen på Gotland gjordes något 
tidigare, när torkan inte hade fått lika stor effekt. Därmed valde vi också att 
något nedprioritera att göra klart flygbildstolkningen på Öland, som alltså i 
viss mån måste kompletteras under början av 2019. 

Uppföljningen av svämängar vid Dalälven började vid nedre Dalälven, vilket 
var ett mycket varierat och komplext område för avgränsning i flygbilder, 
och dessutom delvis svårframkomligt för många ytor i fältinventeringen. Det 
innebar att vi lämnade Dalälvens övre, västra delar (inklusive Öster- och 
Västerdalälven) till ett senare år, men att vi ändå drog över kostnader. Vi 
tror även generellt att tidsåtgången har varit underskattad för svämängar, 
så att budgeten måste förstärkas eller att ambitionen att totalkartera dras 
ner. 

För högörtängar och svämängar vid mindre vattendrag har vi tagit upp en 
del arbetstid för förberedelser och viss hantering i anslutning till fältarbetet, 
men eftersom inga objekt påträffades, så kunde förstås inte den delen av 
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uppdraget genomföras helt i den omfattning man hade hoppats. Vi föreslår 
alltså att detta moment utgår i denna form under 2019, eller att något 
alternativt upplägg för detta tas fram. 

I planeringen för momentet om uppföljning av hällmarkstorrängar i 
skyddade områden ingick att delta i ett möte med Naturvårdsverket och 
andra berörda, som dock blev skjutet på framtiden. 

Uppföljningen och utvärderingen av lövängar blev relativt kostnads-
krävande, bland annat för att vi insåg att en mer arealtäckande kartering av 
hamlade träd och andra skyddsvärda träd behövdes, vilket var mycket 
tidskrävande i fält och dessutom gjorde utvärderingen mer intrikat. Det var 
också ett ambitiöst upplägg att besöka 40 objekt vardera på Gotland och i 
övriga Sverige (fastlandet och Öland), som dock var nödvändigt för att 
resultaten skulle bli någorlunda tillförlitliga som underlag för Artikel 17-
rapporteringen. 

Arbetet med att ta fram underlag och resultat för rapporteringen till EU 
följde ungefär de beräknade kostnaderna. Dock var arbetet med att 
sammanställa data för statusbedömningarna mer komplex än beräknat, inte 
för att data i sig var komplicerade, utan för att många alternativ behövde 
utvärderas och många variabler var inblandade. Där ingick också arbetet 
med att förankra och diskutera förslagen med ArtDatabanken. Det som 
behöver kompletteras är den mer omfattande rapporteringen på engelska 
som EU kräver och som omnämns i vårt avtal med Naturvårdsverket för 
projektet. En första dokumentation på engelska finns som bilaga till denna 
rapport, men den behöver utvidgas och kompletteras enligt givet format. 

  



117 
 

Referenser 

Cronvall, E. 2015. Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i 
ängs- och betesmarker, år 2015. SLU, inst. för skoglig 
resurshushållning. Umeå. 

Diekmann, M. 2003. Species indicator values as an important tool in 
applied plant ecology – a review. Basic and Applied Ecology 4:493–
506. 

Eide, W. (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – 
bevarandestatus i Sverige 2013. Artdatabanken SLU, Uppsala. 

Ekstam, U. & Forshed, N. 1992. Om hävden upphör. Kärlväxter som 
indikatorarer i ängs- och hagmarker. Skötsel av naturtyper, 
Naturvårdsverket, Solna. 

Ekstam, U. & Forshed, N. 2002. Svenska alvarmarker – historia och 
ekologi. Skötsel av naturtyper, Naturvårdsverket, Stockholm. 

Ellenberg, H., Weber, H.E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W. & Paulissen, D. 
1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 2nd ed. Scripta 
Geobotanica 18: 1–248. 

Gardfjell, H. & Hagner, Å. 2017. Instruktion för Habitatinventering i NILS 
och MOTH, 2017. SLU, inst. för skoglig resurshushållning. Umeå. 

Glimskär, A. 2018. Förstudie om utökad flygbildstolkning av gräsmarker i 
Remiil. SLU, Inst. för ekologi, Uppsala. 

Glimskär, A., Arlt, D., Grandin, U., Kindström, M., Kindström, S., Wikberg, 
S., Gunnarsson, U., Hedenbo, P. & Rygne, H. 2016a. Resultat för 
småbiotoper, gräsmarker och myrar i regional miljöövervakning 2009-
2014. Länsstyrelsen i Örebro län, Publ. nr 2016:35. Örebro. 

Glimskär, A., Berg, Å., Żmihorski, M., Cronvall, E., Eriksson, Å.I. & 
Karlsson, L. 2018a. Kvalitets¬förändringar i ängs- och betesmarker 
med och utan miljöersättning. Jordbruksverket, Utvärderingsrapport 
2017:4. Jönköping. 

Glimskär, A., Cronvall, E., Lundin, A., Sjödin, M. & Christensen, P. 2016b. 
Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker – 
revidering och utvärdering 2016. SLU, inst. för ekologi och inst. för 
skoglig resurshushållning. Uppsala och Umeå. [preliminär rapport] 

Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. & Björkén, A. 2018a. Årsrapport för 
Regional miljöövervakning i landskapsrutor 2018. SLU, Inst. för 
ekologi, Uppsala. 

Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A., Björkén, A., Nilsson, B. & Jonsson, 
O. 2018b. Inventering och utveckling för uppföljning av gräsmarks- och 
hällmarksnaturtyper 2017. SLU, Inst. för ekologi, Uppsala. 



118 
 

Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. & Jacobson, A. 2015. Metodik för 
inventering av fukthedar och hällmarkshabitat på biogeografisk nivå. 
SLU, Inst. för ekologi och Artdatabanken, Uppsala. 

Glimskär, A., Löfgren, P. & Ringvall, A. 2005. Uppföljning av naturvärden i 
ängs- och betesmarker via NILS – statistisk utvärdering och förslag till 
design. SLU, Inst. för skoglig resurshushållning och geomatik. 
Arbetsrapport 146. Umeå. 

Glimskär, A., Lundin, A., Björkén, A. & Kindström, M. 2018c. Årsrapport för 
inventering av provytor i kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker 
2017. SLU, Inst. för ekologi, Uppsala. 

Glimskär, A., Lundin, A., Björkén, A. & Kindström, M. 2018d. Uppföljning av 
mindre vattendrag (naturtyp 3260) år 2018. SLU, Inst. för ekologi, 
Uppsala. 

Glimskär, A. & Skånes, H. 2015. Land type categories as a complement to 
land use and land cover attributes in landscape mapping and 
monitoring. In: Ahlqvist, O., Janowicz, K., Varanka, D. & Fritz, S. (eds.) 
Land use and land cover semantics – principles, best practices and 
prospects, p. 171-190. CLC Press / Taylor & Francis, Boca Raton. 

Hägglund, R., Adler, S., Gardfjell, H., Christensen, P. & Cronvall, E. 2017. 
Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker via NILS. 
Tillstånds och förändrings-skattningar baserade på data insamlade 
2006-2015. SLU, inst. för skoglig resurs-hushållning. Arbetsrapport 
472. Umeå. 

Jonsson, O. 2017. Uppföljning av typiska snäckarter i karsthällmarker: 
Förslag till anpassning av biogeografisk naturtypsuppföljning med 
fokus på snäckbete och andra förhållanden vid karstsprickor. Rapport 
2017-02-15. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. 

Karlsson, L. 2015. Översyn av kvalitetsuppföljningen av ängs- och 
betesmarker. Jordbruksverket, Jönköping. 

Kindström, M. 2017a. Avgränsning av kalkhällmarker. Version 1.1. SLU, 
Inst. för ekologi, Uppsala. 

Kindström, M. 2017b. Instruktion till datainsamling i IRF-flygbilder för 
regional uppföljning av jordbrukslandskapets och våtmarkernas 
naturvärden. SLU, Inst. för ekologi, Uppsala. 

Kindström, M., Lundin, A., Nilsson, B. & Glimskär, A. 2017c. Inventering 
och utveckling för hällmarksnaturtyper, alvar och svämängar 2016. SLU, 
Inst. för ekologi, Uppsala. 

Lundin, A. 2017a. Instruktion för alvar och kalkhällmarker. SLU, Inst. för 
ekologi, Uppsala. 

Lundin, A. 2017b. Instruktion för gräsmarkprovytor och ängs- och 
betesmarksobjekt. SLU, Inst. för ekologi, Uppsala. 

Lundin, A. 2017c. Instruktion för hällmarkstorrängar. SLU, Inst. för ekologi, 
Uppsala. 



119 
 

Lundin, A., Kindström, M., Glimskär. A., Gunnarsson, U., Hedenbo, P. & 
Rygne, H. 2016a. Metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker 
och våtmarker 2015-2020. Länsstyrelsen i Örebro län, Publ. nr 
2016:21. Örebro. 

Lundin, A., Kindström, M., Glimskär, A. & von Wachenfeldt, E. 2017. 
Uppföljning av mindre vattendrag (naturtyp 3260). Metodförslag och 
fälttest 2015-2016. Havs- och vattenmyndigheten, Rapport 2017:12. 
Göteborg. 

Lundin, A., Kindström, M., Holm, M. & Glimskär. A, 2016b. Metodtester för 
inventering av hällmarkstorräng, fukthedar och svämängar på 
biogeografisk nivå. SLU, Inst. för ekologi, Uppsala. 

Naturvårdsverket 2011a. Alvar. Nordiskt alvar och prekambriska kalkhäll-
marker. EU-kod 6280. Vägledning för svenska naturtyper i habitat-
direktivets bilaga 1 NV-04493-11. 

Naturvårdsverket 2011b. Basiska berghällar. Gräsmarker på kalkhällar. 
EU-kod 6110. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets 
bilaga 1 NV-04493-11. 

Naturvårdsverket 2011c: Fukthedar. Nordatlantiska fukthedar med 
klockljung. EU-kod 6410. Vägledning för svenska naturtyper i 
habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11. 

Naturvårdsverket 2011d. Hällmarkstorräng. Pionjärvegetation av Sedo-
Scleranthion eller Sedo albi-Veronicion dillenii-typer på silikatbergytor. 
EU-kod 8230. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets 
bilaga 1 NV-04493-11. 

Naturvårdsverket 2011e: Höglänta slåtterängar. EU-kod 6520. Vägledning 
för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11. 

Naturvårdsverket 2011f: Högörtängar. EU-kod 6430. Vägledning för 
svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11. 

Naturvårdsverket 2011g. Karsthällmarker. Uppspruckna kalkstens-
hällmarker. EU-kod 8240. Vägledning för svenska naturtyper i 
habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11. 

Naturvårdsverket 2011h: Lövängar. Lövängar av fennoskandisk typ. 
EU-kod 6530. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets 
bilaga 1 NV-04493-11. 

Naturvårdsverket 2011i: Silikatgräsmarker. Artrika torra-friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. EU-kod 6270. Vägledning för 
svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11. 

Naturvårdsverket 2011j: Slåttermarker i låglandet. EU-kod 6510. 
Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-
04493-11. 

Naturvårdsverket 2011k: Svämängar. Nordliga boreala alluviala ängar. 
EU-kod 6450. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets 
bilaga 1 NV-04493-11. 



120 
 

Naturvårdsverket 2011m: Trädklädd betesmark. Trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ. EU-kod 9070. Vägledning för svenska naturtyper i 
habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11. 

Palmgren, E. 2010. Hur mycket naturbetesmarker har vi idag? Skattning av 
areal via nationella, stickprovsbaserade inventeringar samt jämförelse 
mot befintliga informationskällor. SLU, Inst. för skogens ekologi och 
skötsel, Examensarbete 2010:09. Umeå. 

Persson, K. 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004. 
Jordbruksverket, Rapport 2005:1. Jönköping. 

Skånes, H., Mäki, A-H. & Andersson, A. 2007. Flygbildstolkningsmanual för 
Basinventeringen Natura 2000. Version 7.1, 2007-12-14. 
Naturvårdsverket, Stockholm. 

Toräng, P. 2017. Biogeografisk uppföljning: Deluppdrag 5c. Baskartering av 
fukthedar (4010). SLU, ArtDatabanken. Uppsala. 

  



121 
 

Bilaga 1: Assessment of structural and functional status 
for article 17 grasslands 

 

Grassland status is determined based on a chosen set of variables that 
indicate structural and functional values. Variables were chosen specifically 
for each habitat or groups of habitats that can be thought of structurally and 
functionally similar. Variables were also chosen based on data availability – 
from an ideal list of variables that one would want to consider to assess 
status not all variables have available data from field- or aerial map-based 
inventories. Furthermore, variables were correlated against each other and 
used in a PCA (Principle Component Analysis) to remove variables with 
very similar information content. 

 

The present assessment is made using a simplistic set of variables and 
thresholds that should be seen as a first basic version. Variables and 
thresholds can be refined to make a more refined status assessment. Such 
refinements were precluded for the current assessment because of time 
limitations limiting our ability to more carefully analyse data, test different 
refinements and field validations. For future assessments we recommend 
further investigations to refine assessment. Comparable assessments for 
current and future reports can be produced by recalculating future refined 
assessments using data from the current report period.  

 

Principles for status assessment 
Each chosen variable is classified as indicating a favourable or 
unfavourable status, the latter separated into unsatisfactory and poor, 
based on defined thresholds (as specified below). The thresholds were 
primarily based on expert knowledge of the conditions indicating a 
favourable or unfavourable status. Additionally, data distributions were 
visualised to look for apparent thresholds in the data and for some variable 
(e.g. number of vascular plant species) choice of appropriate level. 

Variables were grouped according to their perceived importance for status 
assessment. Some variables are judged decisive/critical, others were 
judged as more supplementary/complimentary. 

Overall status was then classified as favourable or unfavourable based on 
a set of conditions specifying the number of variables indicating 
‘favourable’, ‘unsatisfactory’ or ‘poor’ (as specified below). 

Status was classified for sampling units within grassland objects. Inventory 
data were collected in a sample of landscape squares within which 
grassland objects (polygons) were mapped and selected based on aerial 
and available habitat classification maps. Within the selected grassland 
objects circular sample units were selected within which data for selected 
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variables was collected. For each sampling unit habitat was classified in 
more details in the field. Therefore, habitat classification can vary among 
sampling units within the same grassland object. 

Estimations of the area of a habitat of favourable or unfavourable status 
were derived using the habitat classifications for each sampling unit (as 
detailed in documentation for area estimations). 

Habitats 
Where applicable habitat types were grouped when they were similar in 
structure and function and hence the same variables, thresholds and 
conditions can be used to assess status. Status assessment was then 
performed using variables, thresholds and conditions specific for habitat 
types or grouped habitat types. 

 

Example of status assessment – Siliceous rock with pioneer vegetation 
(hällmarkstorräng; 8230) 
 

Chosen criteria: 

Siliceous rock with pioneer vegetation 

group    

1 Plant species: no. species poor <3 

  unfavourable 4-6 

  favourable >=7 

 Based on a limited species list that has been used 2015. Threshold 
values based on distribution of recorded species number. 

1 N indicator: average for alla 
species for N Ellenberg value 

poor >=5.0 

  unfavourable 3-4.9 

  favourable <3 

 Threshold values based on meaning of Ellenberg values but adjusted 
for distribution of N values for the recorded species. The limited 
species list makes the use of N values of limited value for indicating 
status based on N – because the species lists contains very few N-
indicators (most species have low N values). 

1 Sun exposure: cover % of 
shadow 11:00-15:00 

poor >50% 

  unfavourable 51-95% 

  favourable >95% 
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1 Foliose lichens + epixylic 
mosses: cover % 

(bladlavar, mossor på sten: 
sum of %) 

poor >60% & <5% 

  unfavourable 30%-60% 

  favourable >5% & <30% 

1 Arbuscular lichens: cover % 

(busklavar) 

poor >30% 

  unfavourable 15%-30% 

  favourable 15% 

2 Exposed rock surface poor >60% 

  unfavourable 30-60% & <10% 

  favourable >10% & <30% 

2 Management status 
(”hävd”) 

poor na 

  unfavourable ‘no managem.’ 

  favourable ’ongoing grazing or 
haymaking’, but 
also allow if during 
year of inventory 
’uncertain grazing’ 
or ’no grazing or 
haymaking’ 

2 Needle litter: cover poor >10% 

  unfavourable 5-10% 

  favourable <5% 

3 Ground vegetation height 
(hävd) 

poor 0% veg <15cm 

  unfavourable 1-40% veg <15 cm 

  favourable >40% veg <15 cm 

 Data for hole polygon (I assumed that all sample plots within the 
same polygon shared the same value), but hard to asses because 
often there is little ground vegetation. Data have been collected only 
in 2017! 
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3 bare humus: cover poor >30% if high % 
trampling 

  unfavourable 5-30% 

  favourable >30% if not high % 
trampling 

 Data have been collected only in 2017! 

3 Landfill: cover poor >30% 

  unfavourable 1-30% 

  favourable 0% 

 Very few sample plots with landfill. 

 

Of the above list, the criteria ground vegetation height and bare humus 
were removed, because there are data only for 2017. This means that the 
following criteria have been used for the actual status classification: 

 

• Group1:  

o No. of species 

o N indicator 

o sun exposure 

o foliose lichens+epixylic mosses 

o arbuscular lichens 

• Group 2:  

o bare rock surface 

o management status 

o needle litter 

• Group 3: 

o landfill 

Conditions for site status: 
For being favourable: 

• All criteria in group 1 must be favourable, with exception for foliose 
lichens+epixylic mosses and arbuscular lichens that are allowed to 
be not favourable but are not allowed to be poor 

• All criteria in group 2 must be at least unfavourable 
• criterion in group 3 is not allowed to be poor 

 

For being unfavourable (but not poor): 
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• All criteria in group 1 are allowed to be less than favourable, but 
none is allowed to be poor 

• All criteria in group 2 must be at least unfavourable 
 

Status is missing when >=1 criterion in group 1  is missing data, or when 
>=2 of all criteria are missing data 

 

We tested different ways to derive overall status from the underlying 
classified variables: 

• Hierarchical assessment: status is derived hierarchical from starting 
with the most decisive variable and ending with the least decisive. 
The top criterion/variable sets the highest possible status. 
Subsequent criteria/variables can reduce (but not increase) status. 

• Averaging credits (favourable=2, unsatisfactory=1, poor=1). 
• Conditional assessment: status is derived from conditions specifying 

minimum number of criteria that need to be fulfilled for favourable 
status. 

 

Averaging results in small numbers of units classified as favourable (or 
poor) because averaging equals out credits for separate criteria/variables. 
Conditional and hierarchical assessment gave similar results, both in terms 
of numbers of units classified for each status and individual units classified 
similarly. Conditional assessment was preferred because of more flexibility 
and being easier to communicate, also being similar to overall assessment 
applied by article 17  

Importance of variables for status classification: 
Number and type of vascular species – occurrence of species ultimately 
indicates the status of a habitat and is therefore considered as the top 
decisive criterion. (implies that a unit with few species cannot be classified 
as favourable even of all other criteria would be graded as indicating 
favourable; such combination is highly unlikely/rare). 

Validation of status assessment: 
• Derived overall status was plotted against underlying variables to 

judge how well overall status was in line with the data for the 
separate variables. 

• Derived overall status was compared to a subjective judgement in 
the field, the latter done without knowledge of the derived overall 
status. 

• Derived overall status compared with independent classification in 
TUVA database where the latter is available. 

 

Weaknesses with current assessment: 
• Species list – should be adjusted to be specific for habitat type and 

geographical region. Thresholds should be adjusted depending on 
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species contained (e.g. when containing a greater number less 
valuable or characteristic species then a total greater number of 
species needs to be required to fulfil favourable); alternatively a 
stricter subset of favourable (or typical) species should be chosen. 

• Fertile condition (based on Ellenberg nitrogen indicator values 
averaged across recorded vascular plants species) – indicator 
values will depend on species included on the species list for the 
inventory, hence threshold values need to be adjusted. 

• Assessment per sampling unit – because habitat objects are rarely 
homogeneous in appearance individual units can deviate from the 
average for an object (e.g. a unit may be located next to a bush or 
tree and be characterized by a high proportion of cover while the 
grassland object is overall open with little bush or tree cover). Such 
variation, however, should equal out in derived areas estimated for 
each status over large geographical areas. 

• Cover of bushes and trees – is now done not distinguishing 
between species. However, some species can be viewed as more 
valuable (flowering and fruiting and hence providing resources for 
various animal species) and can be seen contributing to a 
favourable status as long as not creating too much cover/shade. 
Other species can be viewed as a nuisance mainly contributing to 
overgrowth and already low cover will contribute to unfavourable 
status. 
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