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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. Här ingår också naturtypsklassning i 

den uppföljning av kvalitet i ängs- och betesmarker som genomförs 

samordnat med uppdragets övriga naturtypsuppföljning och som 

finansieras av Jordbruksverket sedan år 2006. Naturtypsklassning kopplat 

till det gemensamma delprogrammet för gräsmarkers gröna infrastruktur 

inom regional miljöövervakning ingår också i årets uppdrag, med 

samordnad metodik. 

Syftet med uppdraget är att ta fram underlag för arealskattningar och 

resultat vad gäller bevarandestatus i hävdpräglade naturtyper. 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. Kontaktpersoner på ArtDatabanken har varit Per Toräng och 

Anders Jacobson. 
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Sammanfattning 

Rapporten presenterar resultat från två deluppdrag för gräsmarks- och 

hällmarksnaturtyper inom Art- och habitatdirektivet för år 2019. Det första 

innefattar resultat från löpande uppföljning för ett antal naturtyper där en 

riktad uppföljning finansieras specifikt inom detta uppdrag. Den andra delen 

innefattar naturtypsklassificering av provytor inom Remiil och kvalitets-

uppföljningen av ängs- och betesmarksobjekt, där naturtypsklassningen är 

ett komplement till den uppföljning som länsstyrelserna och Jordbruks-

verket finansierar. 

För hällmarkstorrängar är 2019 det femte året av löpande uppföljning, och 

årets resultat har en stor mängd karterad hällmarkstorräng jämfört med 

tidigare år. Det innebär att totalarealen kan förväntas vara något större än 

vad vi tidigare befarat. Resultaten visar dock också att slumpvariationen 

mellan år och regioner är stor, så det är först när hela sexårsvarvet är 

avslutat som vi kan dra mer långtgående slutsatser. 

För kalkhällmarksnaturtyper (alvar, basiska berghällar, karsthällmarker) 

presenteras i denna rapport även de resultat för kalkhällmarksnaturtyper på 

Öland som ursprungligen ingick i uppdraget 2018, eftersom vi då valde att 

senarelägga inventeringen på Öland på grund av den extremt torra 

sommaren. Gotland utgör med dagens design ungefär två tredjedelar av 

datamängden, och hela Gotland ligger inom boreal region. 

Uppföljningen av svämängar som 2017 gjordes längs Vindelälven och 2018 

vid Nedre Dalälven, fortsatte under 2019 vid övriga Dalälven, d.v.s. 

Österdalälven, Västerdalälven och Vanån. Vindelälven och Dalälven 

uppvisar stora likheter i vegetationsstruktur och artinnehåll, men vårt 

stickprov av provytor indikerar att Vindelälvens svämängar totalt sett är 

hävdade i högre grad än de vid Dalälven, främst med nötkreatursbete. 

Öster- och Västerdalälven liknar de övriga i vegetation, men har generellt 

något mindre träd- och busktäckning. 

Även 2018 och 2019 finansierades här ett tillägg till Remiils inventering av 

gräsmarker 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 både 2018 och 

2019 var den betydligt större och närmare det förväntade. 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 inventerings-

program som inventerar ängs- och betesmarker utanför TUVA-objekten i 

någon högre grad. Naturtypsklassningen i Remiil motsvarar en 50 % 

utökning av stickprovet i de vanliga gräsmarkstyperna jämfört med den som 
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för närvarande görs i den rikstäckande kvalitetsuppföljningen av ängs- och 

betesmarker. 

Kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker påbörjades 2006 och 

kompletteras sedan 2008 med naturtypsklassning i provytorna, vilket 

numera organiseras inom ramen för uppdraget Terrester habitatuppföljning, 

THUF. Inför starten av det tredje omdrevet 2016 genomfördes en 

omfattande revidering av provytemetodiken, med syfte att effektivisera och 

minska kostnaderna (Glimskär m.fl. 2016b), och metodiken och 

dataförvaltningen är nu helt samordnad med Remiil och de naturtyps-

uppdrag som redovisas i denna rapport. 
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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 2011c), 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. 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 2015-2019 som har respektive saknar 

polygoner med naturtypen hällmarkstorräng, fördelat på län samt boreal respektive 

kontinental (K) biogeografisk region. (OBS: Figuren i förra årets projektrapport 

baserades felaktigt på totalantalet för 2015-2020 istället för 2015-2018; Glimskär 

m.fl. 2019a). 

 

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 andelen av 

rutorna som har hällmarkstorräng vara större, även om totalantalet i 

kontinental region ändå inte är så stort (Figur 2).  

År 2018 var mängden hällmarkstorrängar i stickprovet ganska liten jämfört 

med övriga år, och huvuddelen påträffades i Södermanlands, Stockholms 
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och Västra Götalands län, medan mängden för 2019 var mycket stor 

jämfört med övriga år, i synnerhet i Östergötland (Figur 3). Det är alltså en 

mycket stor variation mellan år och län, och analyser av naturtypens areal 

och status bör göras för hela sexårsperioden och hela eller större delar av 

biogeografiska regioner, men helst inte för mer detaljerade indelningar. Den 

större mängden hällmarkstorräng som har påträffats 2019 skulle kunna 

indikera att de preliminära areaberäkningar som gjordes inför EU-

rapporteringen 2019 var underskattningar av totalarealen, men det vet vi 

mer säkert först när hela det sexåriga inventeringsvarvet är avslutat. 

 

 

Figur 3. Antal och areal av flygbildstolkade polygoner med hällmarkstorräng 

fördelat på län, av totalt 853 för de fem åren 2015-2019. 
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Metodik och resultat för provytor i hällmarkstorräng 

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 

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 provyte-

punkter 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. 
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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. 

 

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 2019 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. 
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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 

av de viktiga arterna kan finnas i liten mängd. Figur 6 visar arter från den 

kortare lista som används för hällmarkspolygoner från 2016. I 2016 års 

rapport (Kindström m.fl. 2017) föreslog vi att ytterligare några ”negativa” 

arter skulle läggas, t.ex. ljung, lingon och kruståtel. För 2017-2019 har vi i 

provytorna därför 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. Även om arterna finns glest över 

polygonens yta, 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 som är vanliga i skogsmiljöer 

(väggmossa, husmossa) och gräsmarker (grå-/mattfibbla, vårbrodd) 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 6). Bergsyra och renlavar har påträffats i ungefär hälften av alla 

hällmarkstorrängspolygoner under de fem åren. Skillnaden i antal 

registreringar av de olika arterna återspeglar till största del mängden 

hällmarkstorrängar i stickprovet av rutor de olika åren. 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, medan 2019 hade många karterade hällmarkstorrängar och 

många provytor i stickprovet. 
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Figur 6. Antal hällmarkstorrängspolygoner (storlek 100-8700 m2) med förekomst för 

de arter som ingår i listan för hällmarkspolygoner, 2015-2019. Här visas arter med 

minst 10 förekomster. Totalt har 853 polygoner karterats under de fem åren. 
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Fortsatt uppföljning av hällmarkstorrängar 

Resultaten för hällmarkstorrängar 2019 bekräftar att den design vi har valt 

fångar in en stor mängd data för hällmarkstorrängar, även om den 

aggregerade förekomsten i landskapet gör att mängden ”träffar” i 

stickprovet varierar en hel del mellan år. Det innebär i sin tur att det är 

viktigt med ett relativt stort stickprov för att kompensera för den 

slumpvariationen. SLU Artdatabankens bristanalys som nyligen har 

slutförts visar också att hällmarkstorrängar med denna uppföljning är en av 

de få gräsmarks- och hällmarksnaturtyper (om inte den enda) som idag har 

ett tillräckligt stort stickprov för att uppfylla de krav som har ställts för 

biogeografisk uppföljning. Vi ser därför inga skäl att ändra på den design 

som finns idag, utan uppföljningen bör fortsätta i denna omfattning och med 

denna design. 

Den regionavgränsning som vi vid uppföljningens början valde i samråd 

med Naturvårdsverket och SLU Artdatabanken (Figur 1) är betydligt mer 

generös och geografiskt omfattande än den utbredning som anges i 

vägledningen (Naturvårdsverket 2011c), men teoretiskt finns fortfarande en 

liten risk för att små förekomster i Norrlands inland kan missas och att 

arealskattningarna därför skulle kunna vara en underskattning. Dock är det 

väldigt tydligt att hällmarkstorrängarnas förekomst till allra största del är 

begränsad till vissa regioner som sammanfaller tydligt med vägledningens 

beskrivning, alltså kustnära områden i Götaland och Svealand. Det är 

därför vår bestämda uppfattning att en utökning till hela Sverige i praktiken 

inte skulle ge någon ytterligare information, utan bara ge en fördyring för att 

man får söka igenom än fler områden där man i förväg kan säga att 

chansen att hitta hällmarkstorräng är mycket liten. 

En möjlig och troligen önskvärd komplettering av det nuvarande uppdraget 

skulle vara att utöka uppföljningen av hällmarkstorrängar i skyddade 

områden, där våra erfarenheter hittills är att den befintliga informationen är 

otillräcklig och delvis otillförlitlig. Mer utförliga resonemang och förslag om 

det presenterades i förra årets rapport (Glimskär m.fl.  
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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 7). 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, 22 rutor år 2018 (som dock 

inventerades först år 2019) och 21 rutor år 2019 

 Gotland 284 rutor, varav 46 rutor år 2017, 51 rutor år 2018 och 44 

rutor år 2019 
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Figur 7. 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 8). 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 2011d). 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 
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det svårt att bedöma fält- och bottenskikt i flygbild när träd- och buskskikt är 

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 8) 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 8. Flödesschema för flygbildstolkning av kalksubstratmarker. 
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Tolkade rutor 2017-2019 

Totalt har 60 rutor 2017, 79 rutor 2018 och 76 rutor 2019 ingått i 

stickprovet, av totalt 407 för det sexåriga inventeringsvarvet. Eftersom 

högsommaren 2018 var exceptionellt torr och varm, valde vi att skjuta fram 

fältinventeringen för Öland till 2019. Inventeringen på Gotland gjordes 

tidigare på säsongen, när torkan inte hade fått så stort genomslag på 

vegetationen, så där genomfördes inventeringen enligt plan.  

 

Tabell 1. Antal och areal av polygoner [hektar] i flygbildstolkningen 2017-2019, 

fördelat på naturtyper och undertyper (vegetationstyper) av alvar. 

Antal polygoner 
Alvar, 

vittringsgrus 

Alvar, 

vät/bleke 

Basisk 

berghäll 

Karst- 

hällmark 

Gotland 663 53 43 15 

Öland (boreal) - 10 - - 

Öland (kontinental) 317 39 13 3 

Area av polygoner 
Alvar, 

vittringsgrus 

Alvar, 

vät/bleke 

Basisk 

berghäll 

Karst- 

hällmark 

Gotland 472,0 14,3 17,7 7,3 

Öland (boreal) - 2,8 - - 

Öland (kontinental) 233,7 11,4 3,6 0,6 

 

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 2017-2019 visade 122 hektar på 

Gotland och 31,5 hektar på Öland (25 resp. 13 %) tecken på att påverkas 

av extensivt eller upphört bete, medan en försumbar andel bedömdes 

hotas av alltför intensivt bete (Tabell 2). En påtaglig andel på Gotland 

(13 %) påverkades också av störning med fordonsspår, varav en stor andel 

är i militära övningsområden som karterades 2017. Ungefär 10 hektar på 

Gotland bedömdes hotade av kalkbrytning. 
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Tabell 2. Areal av polygoner [hektar] och procent av total areal polygoner (Tabell 1) 

med bedömt hot mot naturvärdena enligt flygbildstolkningen. I klassen ”störning av 

fordon” ingår 2017 bland annat några ytor i militära övningsområden. 

Gotland 2017-2019 Alvar  
Basisk 

berghäll 
 

Karst- 

hällmark 
 

Inget synligt hot 291,7 60 % 9,1 51 % 7,3 100 % 

Bergtäkt/kalkbrytning 9,9 2 % 2,0 11 % -  

Störning av fordon 61,0 13 % 1,2 7 % -  

Extensivt/upphört bete 122,0 25 % 5,0 28 % -  

Intensivt bete 0,2 0 % -  -  

Exploatering/bebyggelse 1,0 0 % -  -  

Öland 2017-2019 Alvar  
Basisk 

berghäll 
 

Karst- 

hällmark 
 

Inget synligt hot 213,4 86 % 3,6 100 % -  

Bergtäkt/kalkbrytning -  -  -  

Störning av fordon 3,1 1 % -  -  

Extensivt/upphört bete 31,5 13 % -  0,6 100 % 

Intensivt bete -  -  -  

Exploatering/bebyggelse -  -  -  

 

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. 

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. Under de tre åren har totalt 418 provytor 

inventerats på Gotland och 321 på Öland. 
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Tabell 3. Antal provytor i polygon med dominerande naturtyp (>50 %) enligt 

fältinventerarens klassificering 2017-2019. 

Gotland Antal %  

Alvar (6280) 254 61 %  

Karsthällmark (8240) 84 20 %  

Basisk berghäll (6110) 22 5 %  

Kalkgräsmark (6210) 22 5 %  

Fuktäng (6410) 9 2 %  

Taiga (9010) 2 0 %  

Enbuskmark (5130) 1 0 %  

Agkärr (7210) 1 0 %  

Strandäng vid Östersjön (1630) 1 0 %  

Buskrik utmark 1 0 %  

Annan/ingen naturtyp 21 5 %  

Totalt antal 418   

Öland (boreal) Antal %  

Alvar (6280) 0 -  

Basisk berghäll (6110) 0 -  

Karsthällmark (8240) 0 -  

Kalkgräsmark (6210) 6 25 %  

Fuktäng (6410) 16 67 %  

Annan/ingen naturtyp 4 17 %  

Totalt antal 24 
 

 

Öland (kontinental) Antal %  

Alvar (6280) 260 88 %  

Basisk berghäll (6110) 0 -  

Karsthällmark (8240) 12 4 %  

Kalkgräsmark (6210) 16 5 %  

Fuktäng (6410) 2 1 %  

Annan/ingen naturtyp 7 2 %  

Totalt antal 297 
 

 

 

Fältinventeraren har angivit att 84 ligger i huvudsak i naturtypen 

karsthällmarker (Tabell 3), medan 121 provytor har förekomst av 

karstsprickor (se Figur 14, nedan). 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.  
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En betydande andel (ungefär 5 %) av provytorna har också klassats som 

kalkgräsmark eller fuktäng, alltså vegetation med mer vegetation och 

normalt tjockare jordtäcke. I synnerhet verkar provytorna på norra Öland 

(boreal region) vara olika klassade i fält och i flygbild. En anledning kan 

vara att det ibland är svårt att skilja mark med bar häll från sådan med 

annat bart substrat i infraröda flygbilder, t.ex. om kalkgräsmarken har stor 

andel stört substrat. Agkärr kan eventuellt vara svårt att skilja från vissa 

vätar. För de ytor som har klassats som buskrik utmark eller taiga har 

flygbildstolkaren och fältinventeraren förmodligen gjort olika bedömningar 

av träd- och busktäckningen, vilket delvis kan förklaras med att det är 

ibland svårt att få en överblick över mosaiken och exakt hur gränserna ska 

dras. Det är alltså inte alltid självklart om det är flygbildstolkaren eller 

fältinventeraren som har ”gjort rätt”, utan det kan till viss del vara en 

tolkningsfråga. 

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 hällmarkstorrängar, 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 

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 (Tabell 4). 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  
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Tabell 4. Variabler för vittringsmaterial på kalksten som har lagts till i fältmetodiken 

för alvar och andra kalkhällmarksnaturtyper, jämfört med grundmetodiken i Remiil 

och kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker (Lundin m.fl. 2016a; Glimskär 

m.fl. 2016b). 

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 9). 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. I ytorna på Öland, som till 

stor del ligger på Stora alvaret, så verkar mängden vittringsgrus och blottad 

humus vara något större än på Gotland, och ”övriga mossor” är vanligare 

än mossor på sten. Den större förekomsten av karstsprickor på Gotland 

visar på motsvarande skillnad, och 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. Bottenskiktet i ytorna på norra Öland (boreal region) 

domineras av blottad humus och ”övriga mossor”, vilket stämmer överens 

med att ytorna har klassats som kalkgräsmark eller fuktäng snarare än som 

alvar (Figur 9; jämför Tabell 3). 
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Figur 9. Antal provytor i kalkhällmarksnaturtyper på Öland och Gotland med olika 

täckning av bottenskikts- och substratvariabler, fördelat på sex täckningsklasser, år 

2017-2019. Inga ytor där provytor kunde läggas fanns i stickprovet på Öland i 

boreal region 2018-2019. 
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Figur 10. Antal provytor i kalkhällmarksnaturtyper på Öland och Gotland med olika 

täckning av variabler för fältskikt och förna, fördelat på sex täckningsklasser, år 

2017-2019. Inga ytor där provytor kunde läggas fanns i stickprovet på Öland i 

boreal region 2018-2019. 

 

Fältskiktet i kalkhällmarkerna är ofta ganska glest, med något större 

övervikt för graminider jämfört med övriga artgrupper (Figur 10). Barrförna 

(och i viss mån lövförna) finns framför allt på Gotland, vilket nog hänger 

ihop med att kalkhällmarkerna på Gotland oftare är bevuxna med 
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varierande mängd tall och olika buskarter (jämför Figur 11), och i ytor med 

mer träd- och buskskikt kan också finnas fältskikt med mjölon vara större, 

vilket förklarar förekomsten av ris på Gotland (Figur 10). På södra Öland 

(Stora alvaret; kontinental region) är ytan ofta helt öppen eller har bara ett 

glest buskskikt, med en eller ölandstok. Resultaten för fältskiktet i de få 

provytorna på norra Öland (boreal region) är precis som för bottenskiktet 

mer typiska för kalkgräsmark än för alvar, med hög täckning av både 

graminider och örter (Figur 10). 

Provytorna på Gotland är ofta artrika vad gäller träd och buskar, med tall, 

oxel och rönn som vanligaste trädarter, tillsammans med ett stort antal 

taggbuskar som en, rosor, slån och getapel. I provytorna på Öland har 

oftast förekommit en och ölandstok, men ganska glest med andra arter 

(Figur 11 och 12). Tulkört har tagits med i listan av fältskiktsarter där vi 

bedömer täckning på provytan, bland annat eftersom den kan vara vanligt 

förekommande i karsthällmark. På Gotland har tulkört påträffats i ungefär 

hälften av provytorna, men oftast med ganska låg täckning, under 4 % 

(Figur 12). 
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Figur 11. Antal provytor med förekomst av olika träd- och buskarter för 2017-2019. 
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Figur 12. Antal provytor med olika täckning av några vanliga träd och  buskar samt 

en av de örter där mängden bedöms som täckningsgrad, för 2017-2019, av totalt 

418 provytor på Gotland och 321 på Öland.  
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Figur 13. Antal provytor (3 m radie) och småprovytor (5 per provyta, storlek 0,25 

m2) med förekomst av kärlväxter, mossor och lavar i fält- och bottenskiktet, av totalt 

739 provytor under 2017-2019. 

 

De vanligaste arterna och artgrupperna är kalkmossor (Tortella spp.), 

fårsvingel och backtimjan, som finns i ungefär tre fjärdedelar av alla 

provytor och hälften av alla småprovytor (Figur 13). Generellt sett verkar 

det inte vara så stora skillnader mellan Öland och Gotland, men vildlin, 

gräslök och harmynta verkar t.ex. vara mer vanliga på Öland, medan 

älghornslav, grå-/mattfibbla, tulkört och färgmåra verkar finnas mer på 

Gotland. 
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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 (Tabell 5), medan fält- och bottenskiktet som 

vanligt beskrivs i 3 m radie. 

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, blåsippa), 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 

2011d). 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 5. Variabler för karstsprickor som har lagts till i fältmetodiken för alvar och 

andra kalkhällsnaturtyper, jämfört med Remiil och kvalitetsuppföljningen av ängs- 

och betesmarker (Lundin m.fl. 2016a; Glimskär m.fl. 2016b). 

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 förekomst av karst-

sprickor (se ovan och Figur 14), medan andelen på Öland är betydligt 

mindre. På Gotland har till och med påträffats provytor med mer än 20 m 

karstsprickor inom den drygt 300 m2 stora provytan. Karstsprickornas bredd 

påverkar 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 (Figur 14). 

En stor andel av provytorna har tydliga spår av snäckbetning kring en del 

av sprickorna, där den vita kalkstenen exponeras inom några dm avstånd 
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från sprickan. Detta syns ibland så tydligt så att man kan använda det som 

en ledtråd för att identifiera karstsprickor i infraröda flygbilder. 

 

 

Figur 14. Antalet provytor på Öland och Gotland, fördelat på klasser som anger hur 

stor mängd karstsprickor som finns i ytan (10 m radie), andel av dessa som är 

bredare än 10 cm, synliga spår av snäckbetning samt av det totala antalet 

inventerade provytor 2017-2019. 
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Vi registrerar inte de sprickor som är helt uppfyllda av förna och vegetation, 

och som därför inte har någon direkt funktion för hydrologin eller för växt- 

och djurarter som kan leva nere i sprickan. I många provytor är en 

betydande andel av de registrerade sprickorna åtminstone delvis fyllda med 

förna och humus, till ett öppet djup av mellan 5 och 30 cm (Figur 14). 

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 2011d) har vi alltså också 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 (Figur 15; jämför Tabell 5). 

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 slumpförfarande 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 15). 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 15. Princip för utlägg av kvadratiska snäckprovytor (1 x 1 m). Placeringen 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 6). 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 6): 

 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 kalkhällen 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 6. Variabler för karstsprickor som registreras till de särskilda snäck-

provytorna (1 x 1 m) som placeras kring sprickor inom provytan med 10 m radie 

(jämför Figur 15, 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 för 2017-2019 indikerar att sprickornas storlek spelar roll för hur 

mycket snäckor man påträffar. Framför allt verkar det finnas ett tydligt 

samband för medelantalet snäckor med sprickans ”öppna” djup (Figur 17) 

och mängden blottad häll inom sprickans närområde (Figur 18, men i viss 

mån också med sprickans bredd (Figur 16). Mängden träd och buskar 
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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. 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 

(Figur 17). 

Det är tydligt att snäckorna är vanligare i den subjektivt utvalda snäckytan, 

så man kan säga att inventerarnas val av yta är effektiv och ändamålsenlig. 

I bästa fall kan man alltså betrakta resultaten för snäckyta 1 som ett 

”maximum” för den aktuella provytan, medan snäckyta 2 förhoppningsvis 

kan fungera mer som ett statistiskt ”medelvärde” som kan användas för att 

belysa mängden snäckor i naturtypen som helhet. 

 

 

Figur 16. 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 bredd. Snäckyta 1 

har placerats ut ”subjektivt” för att vara gynnsam för snäckor, medan läget av 

snäckyta 2 har slumpats ut (jämför Figur 15, ovan). 
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Figur 17. 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. Snäckyta 1 

har placerats ut ”subjektivt” för att vara gynnsam för snäckor, medan läget av 

snäckyta 2 har slumpats ut (jämför Figur 15, ovan). 
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Figur 18. 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 täckning av blottad häll (inklusive 

skorplavar). Snäckyta 1 har placerats ut ”subjektivt” för att vara gynnsam för 

snäckor, medan läget av snäckyta 2 har slumpats ut (jämför Figur 15, ovan). 

 

Fortsatt uppföljning av alvar och andra kalkhällmarker 

Med dagens design ger uppföljningen av kalkhällmarkerna en stor mängd 

data som fångar in helheten av naturtyperna på både Öland och Gotland 

på ett effektivt sätt, och vi tycker att variablerna ger en nyanserad och 

användbar bild av tillståndet. Utlägget med ett stort antal 1 x 1 km-rutor är 

bra och förmodligen helt nödvändigt för att ge en rättvisande bild.  

När vi utformade stickprovet, så hade vi dock ingen detaljerad bild av hur 

de olika typerna skulle falla ut i stickprovet, och därför gjordes ingen utförlig 

styrning av rututlägget mellan olika områden eller naturtyper, Dock läggs 

provytorna tätare i ytor som har klassats som basiska berghällar och 

karsthällmark än i alvar. Det har uppenbarligen lett till att det blir väldigt lite 

data för norra Öland, d.v.s. allt utanför Stora alvaret, som ju också 

sammanfaller med uppdelningen på Öland mellan boreal och kontinental 

region, som vi också diskuterade i förra årets rapport (Glimskär m.fl. 

2019a). Det är till och med så att de få ytor som vi har lagt ut på norra 
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Öland sedan har visat sig vara kalkgräsmark med gles vegetation, inte 

alvar. På Öland har vi också hittills hittat väldigt lite karst. Detta återspeglar 

ju hur vanliga naturtyperna är, så på det sättet är det representativt, och det 

blir också totalt sett mycket data för både kontinental och boreal region. 

Problemet uppstår om man är särskilt angelägen om att också kunna 

särredovisa norra Öland respektive karst på Öland från övriga stickprovet. 

Då skulle någon typ av ytterligare styrning behövas. Eftersom stickprovet 

redan idag är så pass tätt (där flygbildstolkningen designmässigt täcker 

12,5 % av arealen), så skulle en ytterligare utökning i praktiken innebära en 

heltäckande kartering. Det skulle vara tidskrävande, men inte påverka 

resultaten för totaltillståndet av naturtyperna i någon högre grad. Så det är 

inte uppenbart att det är värt besväret att göra inom ramen för den 

biogeografisk uppföljningen. Fortfarande är det tre år kvar av 

inventeringsvarvet, så det är möjligt att mer data kommer in under 

åtföljande år. 
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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 2011f; 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 (Figur 19; 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 2016. Under 2018 och 2019 har gjorts en kartering av 

Dalälven, med den fulla avsedda årliga budgeten (Figur 20). 

 

 

Figur 19. Karterade svämängar i området kring Vindelälven i naturtyps-

uppföljningen 2017 (röda markeringar). De blå linjerna visar objekt i kartskiktet för 

naturtypen större vattendrag (kod 3210). 
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Figur 20. Karterade svämängar i området kring övre och nedre Dalälven i 

naturtypsuppföljningen 2018-2019 (röda markeringar). De blå linjerna visar objekt i 

kartskiktet för naturtypen större vattendrag (kod 3210). 

 

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 (Tabell 7). 

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 
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underskattning, eftersom vi tror att den extrakostnaden skulle vara svår att 

motivera inom en begränsad budget. 

Vid avgränsningen har samma regler använts som för gräsmarks-

inventeringen i Remiil (Lundin m.fl. 2016a) och NILS/THUF (Gardfjell & 

Hagner 2018), 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 

vissa fall har mindre polygoner avgränsats om misstanke har funnits att den 

delvis varit täckt av vatten, vilket innebär att den har bedömts kunna vara 

större i verkligheten än vad som syns i bilderna. 

Flygbildstolkning vid övriga Dalälven 

För 2018 tolkades Nedre Dalälven, där bland annat de stora svämängs-

områdena vid Färnebofjärdens nationalpark ingår. Övriga delar av 

Dalälven, inklusive Öster- och Västerdalälven och Vanån, hanns inte med 

2018, utan tolkades istället klart år 2019. När vi i fortsättningen nämner 

Öster-/Västerdalälven, så inkluderar vi också Vanån. 

 

Tabell 7. Total mängd karterade svämängspolygoner längs hela Vindelälven 

(2017), Nedre Dalälven (2018) och Öster-/Västerdalälven (2019). 

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 

Öster-/Västerdalälven Alpin Boreal Totalt 

Antal polygoner - 421 421 

Area summa [ha] - 241 241 

Area medel [ha] - 0,5 0,5 

Area max [ha] - 6,1 6,1 
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Utlägg och resultat för fältprovytor 

Följande principer används för utlägg av provytor i svämängar. Provyte-

punkterna väljs ut slumpmässigt utifrån ett jämnt punktgitter med 50 m 

avstånd som täcker samtliga karterade svämängar ett visst år. 

 Utläggen görs separat för alpin och boreal region. Enligt 

Naturvårdsverkets vägledning (2011f) så förekommer inte 

naturtypen i kontinental 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) för respektive år i inventeringen. 

 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 och 2019 var motsvarande siffror 48 och 33 i 

boreal region, varav 4 resp. 5 inte kunde besökas. 

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 

Dalälven, framför allt av nötkreatur och får. Bara i Nedre Dalälven har ett 

par provytor hamnat i svämäng med slåtterhävd (Figur 21). 
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Figur 21. Antal provytor i uppföjningen av svämängar med olika typ av hävd för 

2017 (Vindelälven), 2018 (Nedre Dalälven) och 2019 (Öster-/Västerdalälven). 

 

 

Figur 22. Antal provytor i uppföjningen av svämängar i olika markslag (anpassat 

efter Lundin m.fl. 2016a) för 2017 (Vindelälven) 2018 (Nedre Dalälven) och 2019 

(Öster-/Västerdalälven). 

 

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 som förväntat klassats som 

våtmark, alltså som ”blöt” och märkbart vattenpåverkad semiakvatisk mark 

(Figur 22). 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 
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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, t.ex. översilning från 

omgivande fastmark, som vi har sett exempel på vid Vindelälven. 

De marker som har klassats som betes-/slåttermark finns framför allt vid 

Vindelälven (Figur 22), vilket stämmer överens med hävdklassningen, ovan 

(Figur 21). Det markslaget är tänkt att avse mark som är något torrare och 

alltså kan räknas som terrester (t.ex. fuktig mark) snarare än semiakvatisk 

(t.ex. blöt mark), men vi kan inte utesluta att fältinventeraren (av misstag) 

har tagit med även semiakvatisk mark i den klassningen. Beroende på hur 

strikt definition av naturtypen svämäng man har, så skulle ”terrester” fuktig 

mark kunna räknas antingen som svämäng eller som annan fuktig 

gräsmark (t.ex. fuktäng, kod 6410), beroende på hur tydlig översvämnings-

påverkan är för fuktighetsgraden. 
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Figur 23. Andel av provytor i de fältbesökta svämängarna med fält- och bottenskikt 

fördelat på täckningsklasser för varje typ, för Vindelälven 2017, Nedre Dalälven 

2018 och Öster-/Västerdalälven 2019. 

 

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 23). 

Vitmossor finns oftast i mycket liten mängd, vilket bland annat skiljer 

svämängarna från många torvbildande fattigmyrar. Vitmossor missgynnas 
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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 26) 

 

 

Figur 24. Andel av provytor i de fältbesökta svämängarna med gräsmarksvege-

tation fördelat på täckningsklasser för varje höjdkategori (<5 cm, 5-15 cm och 

>15 cm); Vindelälven 2017, Nedre Dalälven 2018 och Öster-/Västerdalälven 2019. 

 

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 
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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 mer än 

60 % täckning av så högväxt vegetation är mindre längs Vindelälven, 

antagligen för att större andel där är betad (Figur 21-22). 

Träd- och buskskikt 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning (Naturvårdsverket 2011f) 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 25. Andel av provytor i de fältbesökta svämängarna med träd- och buskskikt 

fördelat på täckningsklasser för varje höjdkategori, för Vindelälven 2017, Nedre 

Dalälven 2018 och Öster-/Västerdalälven 2019. 

 

I uppföljningsprovytorna har bara en liten del några träd och buskar alls, 

och då oftast bara några enstaka procents täckning (Figur 25). 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 Vindelälven och Nedre Dalälven, utan 

de visar båda ungefär samma bild av tillståndet, medan Öster-/Väster-

dalälven verkar som helhet ha mindre mängd träd och buskar (Figur 25). 
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Figur 26. Antal små och stora provytor med de vanligast förekommande 

växtarterna i svämängar längs Vindelälven 2017, Nedre Dalälven år 2018 och 

Öster-/Västerdalälven 2019. 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 för 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 tre områdena, och inte heller om man 

jämför mängd baserat på stora eller små provytor (Figur 26). 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 vanligare längs 
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Vindelälven, medan trådstarr, kärrsilja, vass och fackelblomster har hittats 

oftare vid Nedre Dalälven. Att t.ex. kabbleka och flaskstarr har förhållande-

vis 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 

För denna uppföljning har vi alltså i första hand valt att fokusera på 

vattendragssträckor som är klassade som naturtypen större vattendrag, 

eftersom vi där har ett ”kvitto” på att de är relativt opåverkade från ett 

nationellt heltäckande underlag. Det innebär att det finns en risk för att vi 

missar förekomster av svämängar i mindre vattendrag, och vi har därför 

ambitionen att komplettera i den mån vi inte har fått med t.ex. alla biflöden 

med svämäng. Både Vindelälven och Dalälven har varit tidskrävande både 

att flygbildstolka och att fältbesöka, och med dagens årliga budget kommer 

vi inte att kunna ta fram en rikstäckande kartering inom en sexårsperiod. 

En sammanställning av längden större vattendrag fördelat på huvud-

avrinningsområde (Figur 27) indikerar att det finns många områden som 

har lika stor mängd objekt i kartskiktet för större vattendrag som de vi hittills 

har besökt, vilket indikerar att det finns opåverkade sträckor med 

förutsättningar för att ha svämängar. Framför allt tror vi att Torneälven och 

Kalixälven kan ha stor mängd svämäng. Men figuren indikerar också att de 

områden vi har valt att ta med hittills utgör en relativt stor del. Om 

ambitionen kvarstår att vi ska ha en rikstäckande kartering, så bör vi helst 

utöka den årliga finansieringen för att bli klara inom rimlig tid, i synnerhet 

när vi tar tag i vattendragen i Norrbotten. Så länge som vi har kvar dagens 

årliga dimensionering föreslår vi att man i första hand fokuserar på 

Mellansverige och tar norra Sverige senare. 
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Figur 27. Längd av linjeobjekt från kartskikt för naturtypen större vattendrag 

(kod 3210) fördelat på huvudavrinningsområde. Vindelälven ingår i huvud-

avrinningsområdet för Umeälven. (OBS: Motsvarande figur i rapporten för 2018 var 

felaktig och ska ersättas med denna; se Glimskär m.fl. 2019a, Figur 32) 
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Naturtypsklassning i kvalitetsuppföljningen av ängs- och 

betesmarker 

Kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker påbörjades 2006 och 

kompletteras sedan 2008 med naturtypsklassning i provytorna, vilket 

numera organiseras inom ramen för uppdraget Terrester habitatuppföljning, 

THUF. Inför starten av det tredje omdrevet 2016 genomfördes en 

omfattande revidering av provytemetodiken, med syfte att effektivisera och 

minska kostnaderna genom att utnyttja samma grundmetodik som Remiil 

(Lundin m.fl. 2016; Glimskär m.fl. 2016b), och ansvaret för provyte-

inventeringen fördes i och med det också över till oss på SLU inst. för 

ekologi. Från och med 2019 går också den del av uppdraget inom THUF 

som berör detta också direkt till oss, inklusive rapporteringsansvaret. 

Fortfarande ingår delning av provytor som ett moment i inventeringen, så 

för vissa ytor representerar resultaten bara en delyta istället för en hel 

provyta. Många av delytorna är dock sådana som hamnar utanför själva 

ängs- och betesmarksobjektets gräns, eftersom provytornas centrum-

punkter kan hamna närmare gränsen än 10 m. I denna naturtypsklassning 

ingår sådana delytor i resultaten för ”ej naturtyp”, oavsett vad de faktiskt 

innehåller. Om vi nedan endast nämner ”provytor” så ingår där också 

delytor inom delade provytor som separata poster. 

Ungefär en fjärdedel av provytorna i ängs- och betesmarksobjekten är 

klassade som silikatgräsmark (skyddsvärd naturtyp 6270), och något färre 

som trädklädd betesmark (Figur 28). Fuktäng kunde förväntas också ha 

relativt många ytor, men är i denna inventering ändå ganska ovanlig 

(Figur 28). Av de 105 provytor/delytor som har klassats som i huvudsak 

kalkgräsmark, så ligger 78 på Öland, 22 på Gotland och bara 5 på 

fastlandet. En mycket stor andel av provytorna är klassade som ”kultiverad 

gräsmark” (kod 6911-6916 enligt Gardfjell & Hagner 2018) eller ”ej 

naturtyp”. Det är alltså viktigt att vara medveten om att inte ens den 

rikstäckande karteringen av ”värdekärnor” i Ängs- och 

betesmarksinventeringen har så stor del som uppfyller EU:s krav på 

värdefulla naturtyper. 

Sett över hela det femåriga inventeringsvarvet kan man förvänta sig drygt 

400 provytor av silikatgräsmark, omkring 260 provytor med trädklädd 

betesmark och 100 med fuktäng, vilket är intressant att ha med sig vid 

jämförelsen med resultaten från Remiil, nedan. 
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Figur 28. Antal provytor (och delytor, i delade provytor) i de fyra åren inom det 

femåriga inventeringsvarvet (2016-2019) som har klassats som skyddsvärd 

naturtyp eller ”kultiverad gräsmark” (kod 6911-6916) enligt Gardfjell & Hagners 

(2018) indelningskriterier för naturtyper i Art- och habitatdirektivet. Naturtyps-

klassningen har gjorts med finansiering från Naturvårdsverket inom ramen för 

Terrester habitatuppföljning (THUF). 

 

Eftersom 2019 är det första år där vi har huvudansvaret för rapportering av 

naturtypsuppföljning inom kvalitetsuppföljningen, så har vi roat oss med att 

göra en jämförelse mellan motsvarande år för det innevarande (2016-2019) 

och det föregående (2011-2014) inventeringsvarvet (Tabell 8 och 9). 

Fältinventerarna har haft med sig resultaten för naturtyper från det tidigare 

besöket till samma yta, och de har bara ändrat om de anser att naturtypen 

har ändrats eller att den föregående klassningen var felaktig. Detta blir 

alltså en ganska robust indikation på hur stor säkerheten i naturtyps-

klassningen är. Det är dock svårt att säga vilken av klassningarna som är 

”rätt”, och för detta skulle egentligen behövas några oberoende och mer 

kvantitativt definierade klassificeringskriterier, t.ex. baserat på andra 

variabler som registreras i provytorna. 

Den största procentuella avvikelsen gäller kultiverad gräsmark, där bara 

56 % av ytorna (175 av 314) i tredje varvet var oförändrade jämfört med 

varv två. De övriga har i huvudsak klassats om till kultiverad gräsmark från 

”ej naturtyp” eller silikatgräsmark, medan ganska få har klassats om åt 

andra hållet, vilket innebär att antalet ytor klassade som kultiverad 
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gräsmark har ökat. Vad gäller ”ej naturtyp” har antalet ytor minskat av 

samma skäl (omklassning till kultiverad gräsmark), medan omklassningen 

mellan ”ej naturtyp” och silikatgräsmark har gått på ett ut, d.v.s. ingen 

nettoförändring. 

Antalet ytor klassade som silikatgräsmark har minskat, från 390 till 326, och 

83 % av silikatgräsmarksytorna 2016-2019 hade samma klassning under 

föregående varv. Framför allt har provytor med silikatgräsmark klassats om 

till kultiverad gräsmark, men även till trädklädd betesmark. Även för 

trädklädd betesmark har det gjorts omklassningar, med en nettoökning av 

antalet provytor, från 179 till 208. Framför allt är det ”ej naturtyp” och 

silikatgräsmark som har klassats om till trädklädd betesmark. 

Sammanfattningsvis har inventerarna vid senaste inventeringsvarvet alltså 

varit mer generösa med att klassa in trädklädd betesmark, men mer strikta 

och ställt högre krav för silikatgräsmark jämfört med tidigare. En del ytor 

har också klassats om från silikatgräsmark till strandäng eller kalkgräsmark. 

För fuktäng, alvar och öppen myr är dock klassningen stabil, utan större 

förändringar (Tabell 8 och 9). 

 

Tabell 8. Antal provytor fördelat på bedömd naturtypsklass för de fyra första åren i 

varv 2 (2011-2014) och 3 (2016-2019). 

Varv 3 

(2016-2019) 

 Varv 2 (2011-2014) 

 

1
6

3
0
 

6
2

1
0
 

6
2

7
0
 

6
2

8
0
 

6
4

1
0
 

6
9

0
0
 

7
1

4
0
 

9
0

7
0
 

9
9

9
9
 

Strandängar  

vid Östersjön 
1630 11 . 3 . . . . . 2 

Kalkgräsmark 6210 . 59 12 6 2 . . . . 

Silikatgräsmark 6270 . 4 269 . . 11 . 9 33 

Alvar 6280 . . . 21 . . . . . 

Fuktäng 6410 . . . . 29 . . . . 

Kultiverad 

gräsmark 
6900 . . 49 . . 175 1 6 83 

Öppen myr 7140 . . . . . . 19 . 1 

Trädklädd 

betesmark 
9070 . 2 25 1 . 3 . 144 33 

Ej naturtyp 9999 . 4 32 1 . 14 . 20 324 
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Tabell 9. Andel av provytorna fördelat på bedömd naturtypsklass för de fyra första 

åren i varv 2 (2011-2014) och 3 (2016-2019). Procentandelen baseras på den 

klassning som gjordes i varv 3. 

Varv 3 

(2016-2019) 

 Varv 2 (2011-2014) 

 

1
6

3
0
 

6
2

1
0
 

6
2

7
0
 

6
2

8
0
 

6
4

1
0
 

6
9

1
0
 

7
1

4
0
 

9
0

7
0
 

9
9

9
9
 

Strandängar  

vid Östersjön 
1630 69% . 19% . . . . . 13% 

Kalkgräsmark 6210 . 75% 15% 8% 3% . . . . 

Silikatgräsmark 6270 . 1% 83% . . 3% . 3% 10% 

Alvar 6280 . . . 100% . . . . . 

Fuktäng 6410 . . . . 100% . . . . 

Kultiverad 

gräsmark 
6910 . . 16% . . 56% 0% 2% 26% 

Öppen myr 7140 . . . . . . 95% . 5% 

Trädklädd 

betesmark 
9070 . 1% 12% 0% . 1% . 69% 16% 

Ej naturtyp 9999 . 1% 8% 0% . 4% . 5% 82% 

 

Det finns många sätt att belysa skillnader mellan naturtyper baserat på 

andra variabler i provytorna. Här ger vi exempel på hur artsamman-

sättningen kan användas för att beskriva skillnader mellan naturtyper. 

Ellenbergs indikatorvärden har satts enligt en vetenskapligt etablerad och 

ofta använd lista (Ellenberg m.fl. 1992), där värdena varierar mellan 1 och 9 

(samt 10-12 i fuktighet för rena vattenväxter). Viktade medelvärden har 

räknats fram baserat på de förekommande växtarternas indikatorvärden 

med frekvens i småprovytor samt förekomst i hela provytan som 

mängdvikter (0-6). Gränsvärdena mellan klasser har satts subjektivt och 

tilldelats benämningar för att försöka ge en tolkningsbar bild av variationen.  

 Ljus: skuggig <6,0; halvöppen 6,0-6,5; öppen >6,5 

 Näring: mycket fattig <3,0; näringsfattig 3,0-5,0; näringsrik 5,0-7,0; 

mycket rik >7,0 

 Fuktighet: torr <4,5; frisk 4,5-5,5; frisk-fuktig 5,5-7,0; fuktig 7,0-8,5; 

blöt >8,5 

Som förväntat har trädklädd betesmark ofta mer skuggtålig vegetation, 

kultiverad gräsmark mer näringspåverkad vegetation, fuktäng mer 

fuktpåverkad och svämäng blöt vegetation (Figur 29). Alvar har som 

förväntat väldigt öppen, torr och näringsfattig vegetation, och kalkgräsmark 

något däremellan (Figur 29). Det finns dock tydliga överlapp mellan 
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naturtyperna, så ett sådant kan antagligen inte ensamt fungera som 

kriterium. Till detta bör man också lägga förekomst och artantal av ett mer 

specifikt urval av karakteristiska arter. För trädklädd betesmark skulle 

också behövas kriterier som indikerar förekomsten av trädanknutna värden, 

vilket inte fångas in så bra av den befintliga metodiken. Framför allt är 

denna indelning intressant för att beskriva vilka ytor som har hamnat i 

klassen ”ej naturtyp”, d.v.s. anledningen till att man har klassat bort ytor och 

vad som ingår i de ytor som räknas som mindre värdefulla. Tydligen är en 

stor andel av de icke-naturtypsklassade ytorna mycket skuggiga, så det 

viktigaste skälet verkar vara att de är kraftigt skogklädda eller igenväxta 

och därmed antagligen saknar gräsmarksvärden. Det finns också ytor 

bland de icke-naturtypsklassade som är mycket blöta och kraftigt närings-

påverkade, men det är totalt sett väldigt få. 

 

 

Figur 29. Andel av provytor med olika ljuspåverkan, näringsinnehåll eller 

markfuktighet, baserat på mängdviktade medelvärden för Ellenbergs 

indikatorvärden för de arter som förekommer i respektive provyta (Ellenberg m.fl. 

1992; Diekmann 2003), indelat i klasser. 
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Trädklädd betesmark är en vanlig men något otydligt definierad naturtyp. 

Enligt Gardfjell & Hagner (2018) kan trädtäckningen variera mellan 0 % och 

100 %. För att få ett bättre underlag för hur man eventuellt kan utforma ett 

styrt stickprov för trädklädd betesmark, så har vi här angivit variationen i 

trädtäckning i de ytor som av fältinventerarna har klassats som trädklädd 

betesmark. I den nuvarande fältinventeringen (Glimskär m.fl. 2016b) så har 

kvalitetsuppföljningen en bedömning av alla trädarters täckning ned till 

enskilda procent i en yta med 20 m radie och dessutom den anpassade 

metodik där alla träd- och buskindivider bedöms som täckningsklasser i 

höjdskikt inom 10 m radie, alltså en beskrivning av faktisk fysisk struktur. 

 

 

Figur 30. Täckning av träd- och buskar över 7 m höjd (indelat i täckningsklasser) 

respektive samtliga trädarter (angivet i procent) i provytor. Provytorna har sorterats 

efter täckning, och varje steg längs x-axeln motsvarar värdet för en provyta. 

 

Resultaten visar att nästan en tredjedel av ytorna har mer än 60 % täckning 

av trädarter i den större provytan, medan ungefär en femtedel av prov-

ytorna tillhör klassen >60 % för träd och buskar högre än 7 m (Figur 30). 

Skillnaden skulle till större eller mindre del kunna förklaras av att bedöm-

ningen i den större provytan även innehåller träd som är lägre än 7 m. 

Enligt kriterierna ska träd och buskar av igenväxningskaraktär inte räknas 

in vid klassning av naturtypen, utan bara sådana som har tydligt 

trädanknutna värden.  
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Naturtypsklassning för gräsmarksprovytor i Remiil 

År 2017-2019 har det ingått att göra en klassning av provytorna till naturtyp 

enligt Art- och habitatdirektivet, som ett testmoment som utförs som ett 

tilläggsuppdrag från Naturvårdsverket. 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. Klass-

ningen och kodsättningen för naturtyperna följer samma indelnings- och 

avgränsningskriterier som används i de nationella miljöövervaknings-

programmen NILS och THUF (Gardfjell & Hagner 2018), som i sin tur i stort 

sett följer Naturvårdsverkets naturtypsvisa vägledningar. 

 

 

Figur 31. Antal provytor i markslagen för betes- och slåttermark från inventeringen 

2017-2019 som har klassats som skyddsvärd naturtyp eller ”kultiverad gräsmark” 

(kod 6911-6916) enligt Gardfjell & Hagners (2018) indelningskriterier för naturtyper 

i Art- och habitatdirektivet. Naturtypsklassningen har gjorts med särskild 

finansiering från Naturvårdsverket. 

 



61 

 

 

Figur 32. Antal provytor i markslagen för åkermark eller ”tidigare åkermark” (med 

eller utan betes-/slåtterhävd) 2017-2019 som har klassats som skyddsvärd 

naturtyp, ”kultiverad gräsmark” (kod 6911-6916) eller ej naturtyp enligt Gardfjell & 

Hagners (2018) indelningskriterier för naturtyper. Naturtypsklassningen har gjorts 

med särskild finansiering från Naturvårdsverket. 

 

Under 2017 var antalet provytor som hade klassats som skyddsvärd 

naturtyp (d.v.s. alla utom kultiverad gräsmark och ”ej naturtyp”) 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 och 2019 var dock antalet provytor 

med framför allt silikatgräsmark och trädklädd betesmark betydligt större 

(Figur 31). Det innebär att Remiil har 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 31 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. 

I Remiils gräsmarksövervakning ingår också att beskriva den totala 

variationen av gräsmarker i landskapet, inte bara de mest ”värdefulla”, och 

därför är en stor del av inventeringen riktad mot gräsklädd åkermark och 

kultiverad åkermark. För att underlätta jämförelsen med t.ex. kvalitets-

uppföljningen redovisar vi därför ytor med markslagen åkermark och 

”tidigare åkermark” (Lundin m.fl. 2016; Glimskär & Skånes 2015) separat. 

Som förväntat innehåller de ytorna i huvudsak naturtypskoderna för öppen 

kultiverad betesmark (6911) och öppen kultiverad slåttermark (6912) 

(Figur 32). 
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Om man separerar ut betes- och slåttermark för jämförelsen mellan 

kvalitetsuppföljningen och Remiil, så är det snarast slående att fördelningen 

mellan naturtyperna är så likartad (jämför Figur 28 och Figur 31), även om 

andelen trädklädd betesmark verkar vara något mindre och andelen 

fuktäng något större i Remiil. 

De tre år där naturtypsklassningen har utförts utgör hälften av stickprovet i 

Remiils inventeringsvarv. Det innebär att man kan förvänta sig det dubbla 

antalet provytor per naturtyp i stickprovet som helhet. Det motsvarar 

ungefär 220 provytor med silikatgräsmark, 100 med trädklädd betesmark 

och 60 med fuktäng. Om man jämför med de 400, 260 resp. 100 i 

kvalitetsuppföljningen (se ovan), så innebär Remiil med dagens design en 

ungefär 50 % förväntad ökning av stickprovet för dessa naturtyper, alltså en 

betydande förstärkning. Detta är anmärkningsvärt nog helt i linje med den 

nuvarande finansieringen för naturtypsklassningen, som är 80 tkr för Remiil 

och 200 tkr för kvalitetsuppföljningen. 
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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 ambitionen är att de ska 

tillgängliggöras under 2020 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/
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Figur 33. Schematisk skiss över de faser som ingår i den datahanteringskedja 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 genomföras under 2020. Framtida 

tillhörighet till datavärdskap beslutas i samråd mellan Naturvårdsverket och SLU, 

förhoppningsvis under 2020. 

 

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 33). Till det har 

vi också utvecklat verktyg för att automatiserat och felsäkert föra över data 

från fältdatasamlarna (vädertåliga surfplattor) direkt till en server och 
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därifrån till arbetsdatabasen. För flygbildstolkningen finns data idag 

samlade i flera mindre lokala geodatabaser, men vi planerar för att utveckla 

en sammanhållen arbetsdata med motsvarande funktionalitet som för 

fältdatabasen, så snart som vi kan frigöra tillräcklig finansiering för det 

(Figur 33). 

Grunddatabas 

Under 2019 har vi utvecklat en databas som dokumenterar designen i 

Remiil och de andra miljöövervakningsprogram som är samordnade med 

Remiil (Figur 34). Där framgår vilka rutor som ska inventeras ett visst år, 

deras länstillhörighet och vissa andra indelningar, t.ex. landskapstyp och 

jordbrukets produktionsområden. Det som framför allt underlättas med 

denna databas är samordningen av datainsamling och dataanalyser mellan 

de olika uppdragen, där det som framför allt skiljer är designen (t.ex. antalet 

eller storleken av rutor), medan datainsamlingsmetodiken är likartad.  

Syftet är att administrationen av uppdragen, den gemensamma data-

hanteringen och framtida kombinerade analyser ska underlättas och vara 

så kostnadseffektiv som möjligt. Denna databas är tillsammans med 

mottagnings- och redigeringsdatabaserna för fältinventering och flygbilds-

tolkning de viktigaste stegen före överföringen av data till Miljödata MVM 

och datavärdskapet, där analyser, uttag av data för externa användare och 

tillgängliggörande av resultat sker. 
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Figur 34. Datamodell för den grunddatabas som har skapats under 2019, med 

finansiering från Remiil och andra samordnade miljööveruppdrag vid SLU, 

institutionen för ekologi. 

 

Larmfunktion för fältinventering 

Eftersom fältarbetarna ibland reser och fältarbetar ensamma, har vi känt 

behov av ytterligare säkerhetsfunktioner, om man skulle bli skadad eller av 

någon annan anledning inte enkelt kan kontakta omvärlden. Vi har därför 
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utvecklat en larmfunktion kopplad till den fältapplikation (Field Pad) som 

används för datainsamlingen. Meningen är att applikationen ska ge ett larm 

till kontoret eller en annan kontaktperson om det är en lång period av 

inaktivitet, samtidigt som den ska vara lätthanterad, enkel och inte ge 

falsklarm. I befintliga rutiner på SLU ingår att man i förväg ska ange vilka 

dagar och tider man är ute, men vi tror att den lösning som vi här har tagit 

fram både är säkrare och tillåter större flexibilitet i planeringen. 

I larmfunktionen anger man först under vilka datum man är ute under 

perioden, och för varje arbetsdag checkar man in när man börjar på 

morgonen och ut när man slutar (Figur 35). Larmet styrs av en timer, som 

nollställs varje gång man exporterar data (backup eller överföring till 

kontoret). Om det går mer än en viss tid av inaktivitet sedan timern 

nollställdes senast, så skickas först ett kontroll-sms till den egna telefonen, 

därefter ett meddelande till kontoret, och sist till en anhörig.  

 

 

Figur 35. Schematisk beskrivning av fältinventerarens styrning  

av den larmfunktion som är kopplad till applikationen för fältinventering. 

  



68 

 

Utfall och kostnader för 2019 års projekt 

Alla arbetsmoment i avtalet har genomförts som beräknat, och kostnaderna 

motsvarar de beräknade. Kalkhällmarkerna på Öland nedprioriterades år 

2018, på grund av den osedvanligt varma och torra sommaren. År 2018 

lade vi istället motsvarande mer resurser på inventering av svämängarna, 

eftersom både flygbildstolkningen och fältinventeringen har varit mycket 

tidskrävande i den komplexa miljön vid Nedre Dalälven. För att både kunna 

komplettera på Öland och samtidigt kunna göra inventeringen av sväm-

ängarna i samma omfattning som i grundutförandet, så fick vi för 2019 ett 

tillskott på 60 tkr för kalkmarksinventeringen, en ökning från 490 tkr till 

550 tkr. 

Totalt sett gick något mer resurser än budgeterat till hällmarkstorrängar, 

eftersom antalet påträffade hällmarkstorrängarna i stickprovsrutorna var 

ovanligt stort. Det uppvägdes dock av att uppföljningen av svämängar vid 

övre Dalälven var något mindre tidskrävande än budgeterat (Tabell 11). 

 

Tabell 10. Kostnader för 2019 års projekt, fördelat på kostnadsslag och delprojekt. 

Kostnadsslag 
Uppföljning, 

klassning 

Naturtyper 

i Ä&B 

Totalt 

belopp 

Lönekostnader 489 500 kr 94 200 kr 583 700 kr 

Material+utrustning (hyrbilar mm) 89 300 kr 17 200 kr 106 500 kr 

Konsulttjänster, IT (data, support) 138 200 kr 26 600 kr 164 800 kr 

Resor (traktamente mm) 42 800 kr 8 200 kr 51 000 kr 

Lokalkostnader + OH 280 200 kr 53 800 kr 334 000 kr 

Totala kostnader 1 040 000 kr 200 000 kr 1 240 000 kr 
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Tabell 11. Kostnader för 2019 års projekt, fördelat på naturtyp och syfte. 

Kostnader per delprojekt Budgeterat Utfall 

Hällmarkstorräng 210 000 kr 242 000 kr 

Kalkhällmarksnaturtyper (inkl. snäckor) 550 000 kr 570 000 kr 

Svämängar vid större vattendrag 200 000 kr 150 000 kr 

Naturtypsklassning i Remiils gräsmarksprovytor 80 000 kr 80 000 kr 

Summa biogeografisk uppföljning 1 040 000 kr 1 042 000 kr 

Naturtypsbestämning i kvalitetsuppföljning Ä&B 200 000 kr  

- Administration och fältförberedelser  16 000 kr 

- Fältinventering  113 000 kr 

- Utbildningsinsatser  33 000 kr 

- Rapportering  9 400 kr 

- Övrigt – dataförvaltning, support av fältapp  26 600 kr 

Summa  200 000 kr 198 000 kr 

Total summa 1 240 000 kr 1 240 000 kr 
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