
 

 

 

 

 

Självständigt arbete 30 hp, för Magisterexamen i biologi 
VT 2017 

 

 

Kartläggning av ädellövskog i Helgeåns 

avrinningsområde 

Skyddsvärda områden idag och i framtiden 
 
 
Maria Thyr 
 
 
 
 
 
 

 

Sektionen för lärande och miljö 



 

 

 

 

Författare: 

Maria Thyr 

Titel: 

Kartläggning av ädellövskog i Helgeåns avrinningsområde 

- Skyddsvärda områden idag och i framtiden 

Handledare: 

Nils-Olof Svensson 

Extern handledare: 

Agne Andersson, Osby kommun. 

Examinator: 

Ingemar Jönsson 

  



 

 

 

Sammanfattning: 

Ädellövskog är värdefull både biologiskt, som råvara och rekreationellt. Detta riskerar 

att leda till konflikter. För att lösa dessa har modellskogsområden skapats genom 

International Model Forest Network (IMFN), för att fungera som mötesplatser för alla 

med intressen i skogen. Helgeå Model Forest är ett sådant modellskogsområde. 

Syftet med detta arbete är att kartlägga ädellövskog och ädellövsvärden i Helgeåns 

avrinningsområde för att kunna planera för naturvårdsinsatser som främjar den gröna 

infrastrukturen. Metoden har varit att sammanställa och bearbeta kartmaterial och på 

så sätt få fram virkesvolymer av ek och bok samt beståndsålder och nuvarande 

skyddade eller avsatta områden. Dessa resultat ligger sedan till grund för 

rekommendationen om vilka områden som kan skyddas i framtiden. Två av dessa 

områden kontrollerades i fält. Resultatet visade på täta ek- och bokbestånd i västra 

Kristianstad och södra Hässleholms kommun. Täta ekbestånd fanns även runt sjön 

Möckeln. Skyddade och avsatta områden sammanföll i flera fall med de tätaste 

områdena på virkesvolymskartorna, men då områden skyddas av olika anledningar 

stämde detta inte alltid. Potentiella framtida skyddade områden konstaterades finnas 

tätast i västra Kristianstad och södra Hässleholms kommuner, men till viss del även i 

Östra Göinge kommun. Fältkontrollen visade att de framtagna kartorna stämde väl 

överens med verkligheten, men visade även på vikten av att kontrollera områdena i 

fält. Denna kartläggning kan ligga till grund för framtida planläggning av 

spridningsvägar av diverse arter knutna till ädellövträd, såsom långhorningar, 

fladdermöss, mossor och lavar. Dessvärre räckte inte det nuvarande vetenskapliga 

underlaget till för att göra sådana kartläggningar i detta arbete. 

Ämnesord: 

Ädellövskog, Quercus robur, Fagus sylvatica, International Model Forest Network, 

GIS, grön infrastruktur, naturvård, skyddad mark.  



 

 

 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 4 

2. Material och metoder ............................................................................................................. 5 

2.1 Det geografiska området .................................................................................................. 5 

2.2 GIS ................................................................................................................................... 7 

Programvaror ...................................................................................................................... 7 

Material .............................................................................................................................. 7 

GIS-metod för kartläggning av dagens ädellövsområden ................................................ 10 

GIS-metod för utredning om framtida skydd ................................................................... 11 

2.3 Fältkontroll och dokumentation ..................................................................................... 11 

3. Resultat ................................................................................................................................. 12 

3.1 GIS ................................................................................................................................. 12 

3.1.1 Var finns ädellöv i området? ................................................................................... 12 

3.1.2 Vilka områden bör skyddas i framtiden? ................................................................ 20 

3.2 Fältkontroll och dokumentation ..................................................................................... 22 

Linderödsåsen ................................................................................................................... 22 

Göinge .............................................................................................................................. 24 

Diskussion ................................................................................................................................ 27 

4.1 GIS ................................................................................................................................. 27 

4.1.1 Ädellövskog ............................................................................................................ 27 

4.1.2 Framtida skyddade områden ................................................................................... 28 

4.2 Fältkontroll ..................................................................................................................... 29 

Linderödsåsen ................................................................................................................... 29 

Göinge .............................................................................................................................. 30 

4.3 Arter detta arbete kan gälla för ....................................................................................... 30 

4.4 Vidare studier ................................................................................................................. 32 

5. Slutsats ................................................................................................................................. 33 

Källor ........................................................................................................................................ 34 

Kartmaterial .......................................................................................................................... 34 



 

 

 

Skriftligt material ................................................................................................................. 35 

Bilagor ...................................................................................................................................... 39 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 39 

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 40 

Bilaga 3 ................................................................................................................................ 41 

Bilaga 4 ................................................................................................................................ 44 

 

 



 

1 

 

Inledning 

Under min uppväxt, i norra delarna av Helgeåns avrinningsområde, fanns skogen alltid nära 

inpå knuten. Och även om jag brinner för naturen oavsett markslag, är det kanske skogen som 

står mig närmast. Det var nog den relationen som gjorde att jag valde att bli biolog från första 

början; ett beslut som tog mig söderut i avrinningsområdet. En VFU på Skogsstyrelsen där var 

ett enkelt val, och därifrån blev steget till Helgeå Model Forest och deras arbete med 

ädellövskog inte långt.   

De svenska ädellövträden är ask, ek, avenbok, alm, bok, lind, lönn och fågelbär (SFS 

1979:429). Av dessa är det vanligtvis ek och bok som bildar skogar. För att det ska klassas 

som ädellövskog behöver 70 % av beståndet vara lövträd och 50 % ädellövträd. Beståndet 

måste ha en area om minst 0,5 ha (SFS 1979:429). Därtill växer ädellövträd ofta i öppnare 

miljöer, såsom hagar och alléer. Ädellövträd är förknippade med hög artrikedom och stora 

naturvärden då många av våra rödlistade skogsarter är knutna till dem (Brunet 2006). Därtill 

kommer de kulturella och rekreationella värdena, som även de är särskilt höga i 

ädellövsområden (Linder 2006). Detta riskerar orsaka konflikter i brukandet och nyttjandet av 

skogen. 

Ädellövskogen ingår i den nemorala zonen, vilket i Sverige innebär de sydligaste länen. Dessa 

är även de mest tätbefolkade (Boman & Mattson 2006). Den stora mängden människor och 

det intensiva brukandet är en anledning till den höga andelen skogsmark som försvunnit enligt 

Angelstam och Andersson (2001) vilket också motiverar de stora ytorna skogsmark i regionen 

som de rekommenderar skyddas.  

Nyttjandet av skogen har länge varit konfliktfyllt, med så motstridiga intressenter som 

råvarubranschen i dagsläget kontra framtida virkesbehov, bevarandebiologer och 

rekreationsintressenter. Konflikterna har ofta blivit än svårare att lösa då beslutsorganen inte 

varit tillräckligt transparenta. På många håll i världen har detta problem dock 

uppmärksammats och samverkan och öppenhet har erkänts som en lösning på problematiken. 

Därför uttrycks i många nationella skogsvårdslagar ett mål om transparens och öppna 

diskussioner för aktörer inom näringen. Ofta har det dock stannat vid teoretiska principer och 

steget att omvandla det till praktiska rutiner har inte tagits (Besseau, Dansou & Johnson 

2002).  

I och med detta behov grundades International Model Forest Network (IMFN) vid Rio-

konferensen 1992, inspirerat av det kanadensiska nationella modellskogsnätverket. Nätverken 

tog stakeholder management till en ny nivå genom att sudda ut de hierarkiska nivåerna. 

Visionen var att intressenter från såväl myndigheter som intresseorganisationer skulle ha en 

gemensam plattform att mötas på och öppet diskutera och utveckla det hållbara skogsbruket 

för ett givet geografiskt område. En modellskog ska enligt IMFN inkludera alla berörda 

aktörer och upprätthålla kommunikation på alla nivåer. Nätverket är flexibelt och skillnaderna 

mellan områdenas problematik och angreppssätt varierar. Fokus ligger ibland främst på 
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forskning och ekonomisk utveckling, på andra platser konfliktlösning. Myndigheter och 

kyrkliga samfund utgör ibland majoriteten av deltagarna, ibland är det bredare och mer lokalt 

förankrat med många privata markägare involverade. Gemensamt för dem är dock att de ser 

på skogen ur såväl miljömässiga och sociala som ekonomiska perspektiv och därigenom 

arbetar för ett hållbart skogsbruk. Det internationella nätverket knyter samman områden med 

denna vision och erbjuder för dem partnerskap och utveckling genom nätverk, kontakter och 

stöd, såväl finansiellt som tekniskt och professionellt (Besseau, Dansou & Johnson 2002).  

Under IMFN har sedan starten 1992 regionala nätverk grundats för olika länder, världsdelar 

och regioner, däribland Baltic Landscape Network som omfattar norra Europa och Ryssland. 

Totalt ingår över 60 modellskogsområden på sammanlagt 84 miljoner hektar i det 

internationella nätverket (IMFN 2017). 

Helgeå Model Forest är ett modellskogsområde som skapades som ett av områdena inom det 

EU-finansierade initiativet Baltic Landscape och blev fullvärdig medlem i det internationella 

nätverket 2016. Modellskogsområdet omfattar Helgeåns avrinningsområde; från Jönköpings 

län i norr, genom Kronoberg till Skåne län i söder och engagerade aktörer är bland annat 

kommuner, Länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna, Helgeåns Vattenråd, 

Kristianstad Vattenrike, fiskevårdsområden, hembygdsföreningar och privata markägare 

(Helgeå Model Forest 2016a).  

Genom att utgå från ett geografiskt definierat område, såsom ett avrinningsområde, istället för 

administrativa gränser har sju teman, centrala för områdets fortsatta utveckling, arbetats fram. 

Dessa är: 

• Strömmande vatten, 

under vilket frågor som vattenkraft som hållbar energiproduktion kontra strömmande 

vatten som naturliga habitat lyfts.  

• Brunifiering av vatten, 

där målet är större förståelse och kunskap för den ökade brunifieringen av Helgeåns 

vattensystem och i det långa loppet åtgärder för att höja ekosystemtjänsterna kopplade 

till vattenkvaliteten.  

• Landsbygdsutveckling, 

där lokala entreprenörskap stöds för en levande landsbygd. 

• Grön infrastruktur för ädellövskogens värden. 

Genom rådgivning och uppmuntring av skötsel av värdekärnor förbättra såväl 

ekonomin kring ädellövträd som träråvara och den biologiska mångfalden i de 

berörda skogarna och på så sätt motarbeta landskapets fragmentering och uppnå 

målen för de regionala handlingsplanerna gällande grön infrastruktur. 

• Landskapets framtida trädslag. 

Öka kunskapen om det förändrade skogslandskapet och anledningarna till detta vilka 

bland annat är relationen mellan skogsskador orsakade av vilt och de trädslag och 

skogsbruksmetoder markägare väljer att använda.  

• Tätortsnära natur och deltagande planering, 

med målsättningen att skapa en lyckad samplanering mellan rekreationsintressen, 
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brukande och kommersiellt nyttjande såsom turism i användandet av den tätortsnära 

skogen. 

• Kunskap. 

Driven av en av de centrala syftena med IMFN som är just kunskapsutbyte är 

förhoppningen här att fungera som en plattform mellan forskningsdiscipliner, 

institutioner och projekt och mötesplats mellan den akademiska och den praktiska 

världen (Helgeå Model Forest 2016b). 

Det är inte bara kvalitet som spelar roll inom naturvården, utan även kvantitet (Hodgson, 

Moilanen, Wintle & Thomas 2011).  Skogspolitiken har som mål att alla naturligt 

förekommande arter ska bibehålla livskraftiga populationer (Anon 1992 se Angelstam & 

Andersson 2001) vilket kan härledas till Sveriges miljökvalitetsmål om biologisk mångfald 

(Naturvårdsverket, 2017). För att uppnå detta är det allt mer vanligt att jobba med 

tröskelvärden (e.g. Angelstam & Andersson 2001; Andersson, Appelqvist & Hellsten 2015), 

vilka utgår från paraplyarter som har höga krav på sin levnadsmiljö. I en miljö som hyser 

sådana paraplyarter, som befinner sig högt upp i kravpyramiden, kan därför många andra 

mindre krävande arter också trivas (Andersson, Appelqvist & Hellsten 2015).  Tröskelvärden 

är en av faktorerna Angelstam och Andersson (2001) använt sig av när de beräknat mängden 

skogsmark som bör skyddas i den nemorala zonen. Deras långsiktiga rekommendation är 16 

% av skogsmarken, vilket även ligger nära Naturvårdsverkets mål om att 17 % av den totala 

markytan på land ska skyddas (Naturvårdsverket & Statistiska Centralbyrån 2011). 

Att använda arter som bioindikatorer för att tolka landskapet på en djupare nivå än vad som 

inventerats är väl etablerat och använt inom naturvården (Skogsstyrelsen 2014; Andersson, 

Appelqvist & Hellsten 2015). Andersson, Appelqvist och Hellsten valde i sin undersökning 

arter som uppfyllde kriterier om höga krav och specialitet, tillräcklig spridning och tillräckligt 

vanliga i hela det geografiska området. För ädellövsområdena valde de artgrupper såsom 

lavar, mossor, storsvampar, kärlväxter, mollusker och skalbaggar. Även Maleque, Maeto och 

Ishi (2009) rekommenderar olika artropoder som indikatorer i skogsmarker och poängterar att 

de kan verka som indikatorer för olika processer och på olika landskapsnivåer.  

Alla dessa storskaliga bevarandestrategier kräver GIS (geografiska informationssystem) vid 

utförandet och tolkning av resultat och GIS-analyser för att kartlägga såväl potentiella 

värdekärnor som spridningsvägar dem emellan blir allt vanligare (e.g. Lehtomäki, Tomppo, 

Kuokkanen, Hanski & Moilanen 2009; Lehtomäki & Moilanen 2013; Zachariassen 2012).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att, för Helgeå Model Forests räkning, sammanställa och kartlägga den 

geografiska informationen som finns gällande ädellöv (ädellövskog och enstaka träd av ädla 

trädslag) samt ädellövsvärden i Helgeåns avrinningsområde. Detta för att kunna ta fram 

naturvårdsplaner över läns- och kommungränserna som är funktionella ur ett grönt 

infrastrukturperspektiv, med hänsyn till arter knutna till ädellöv. Frågeställningarna för att ta 

reda på detta är: 

1. Var finns ädellöv i området och var finns de värdefulla områdena? 

2. Var kan värdefulla och skyddade ädellövsområden finnas i framtiden? 

3. Var finns lämpliga spridningsvägar mellan ädellövsområden, och var behövs 

förbättringar?  

Många studier med gemensamma beröringspunkter gällande ädellövsvärden och grön 

infrastruktur görs av Länsstyrelser och kommuner, för att uppnå de nationella miljömålen. 

Dock är de begränsade till de administrativa gränserna och omfattar oftast bara en inriktning, 

såsom skyddsvärda träd. Detta trots att det är viktigt att se de olika parametrarna tillsammans 

och även beskriva skogen över de traditionella administrativa gränserna för en mer funktionell 

grön infrastruktur. Denna studie ämnar därför att vara ämnesöverskridande där flera olika 

parametrar som oftast undersöks åtskilda från varandra, beskrivs i en gemensam studie över 

ett större geografiskt område.   
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2. Material och metoder 

2.1 Det geografiska området  

Helgeå är knappt 20 mil lång och dess avrinningsområde täcker en yta på 4750 km2 (Helgeå 

Model Forest 2016a). Avrinningsområdet breder ut sig över 3 län – Skåne, Kronoberg och 

Jönköping - och totalt 13 kommuner, varav Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, 

Älmhult och Ljungby utgör huvudområdet (fig. 1) (Länsstyrelsen Kronoberg u.å.a; 

Lantmäteriet 2017a; Statistiska Centralbyrån 2017).  

En stor del av området är skogsbeklätt (Lantmäteriet 2017) se tabell 1, varför de skogliga 

värdena spelar en särskilt stor roll för naturvärdena överlag här. Skogsområdena finns spridda 

i hela avrinningsområdet (fig. 2). Det näst vanligaste markslaget är öppen mark, och de 

markerna återfinns främst i söder, på Kristianstadslätten i Kristianstad kommun, men även 

stora områden i Hässleholms och Östra Göinge kommuner. Övriga markslag är spridda i 

området. Viktiga sjöar, igenom vilka Helgeån rinner, är Hammarsjön söder om Kristianstad 

stad, Osbysjön söder om Osby tätort och Möckeln som sträcker sig från Älmhult tätort och 

norrut in i Ljungby kommun. 

Markslag Area km2 Andel av totala ytan 

Skogsmark 2 712,6 57,5 % 

Öppen mark 1 287,7 27,3 % 

Sankmark 340,6 7,2 % 

Vatten 217,2 4,6 % 

Tätort 140,6 3,0 % 

Annan koncentrerad bebyggelse 8,7 0,2 % 

Figur 1. Helgeåns avrinningsområde i relation till läns- och kommungränser. Källor: se tabell 2. 

Tabell 1. Markslagsfördelning enligt Lantmäteriets översiktskarta (2017). 
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Tabell 1. Markslagsfördelning i Helgeåns avrinningsområde, enligt Lantmäteriets 

översiktskarta (2017). 

 

Figur 2. Markslagsfördelning inom Helgeåns avrinningsområde. Källor: se tabell 2. 
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2.2 GIS  

Området som analyserats med GIS är hela avrinningsområdet, där kommungränser används 

för orientering och tydligare beskrivningar. 

Programvaror  

I arbetet har främst ArcMap 10.1 använts för analyserna, däribland ”Geoprocessing”-

verktygen och verkygslådorna ”Conversion tools”, ”Data Management” och ”Spatial 

Analyst”. Färdigställande av kartbilderna har gjorts i QGIS 2.8 ”Wien”. Även Excel har 

använts vid såväl datalagring som analyser och presentation av resultat i tabell och 

diagramform. 

Material  

Kartmaterialet består av Översiktskartan i vektor från Lantmäteriet (2017), skyddade 

områden: nyckelbiotoper, storskogsbrukets nyckelbiotoper, biotopskyddsområden, 

naturvårdsavtal och objekt med naturvärden från Skogsdataportalen (Skogsdataportalen 

2017a-e). Från Södra Skogsägarna (u.å.) kommer uppgifterna om vilka områden deras 

markägare har avsatt frivilligt i skogsbruket. Fördjupad skogsdata; virkesvolymer av ek resp. 

bok samt ålder, samtliga i rasterformat, kommer från SLU skogskarta (2017a-c). Vidare har 

avrinningsområdesgränsen och vattendragen inom denna, naturreservat, trädinventeringsdata 

för skyddsvärda träd i odlingslandskapet i Kronobergs län från Länsstyrelsen Kronoberg (u.å. 

a-e) använts, samt inventerade skyddsvärda träd i Jönköpings län (Länsstyrelsernas 

geodatakatalog, 2017).  Träddata för Skånes län kommer från Trädportalen (2017a). Vilka 

kartlager som ligger till grund för vilka kartor i uppsatsen listas i tabell 2.  

SLU skogskarta 

SLU skogskarta är producerad av institutionen för skoglig resurshållning, SLU Umeå och 

innehåller information om ålder, höjd, trädslag och virkesförråd i Sveriges skogar. 

Rasterupplösningen är 25x25 meter, och lämpar sig därför för analyser av områden större än 

några hundra hektar. Kartorna är skapade utifrån material från Riksskogstaxeringen och 

satellitdata. Riksskogstaxeringen är stickprovsinventeringar i fält som sker årligen, vilka 

sedan ligger till grund för skattningar av övrig skogsmark (SLU skogskarta 2017d). 

Satellitdatan kommer från Saccess, ett samarbete mellan olika statliga myndigheter. Även 

detta uppdateras varje år (Lantmäteriet u.å.). Mitt urval består av virkesvolymer för ek 

respektive bok och ålder. 

Skyddsvärda träd 

Arbetet med att inventera skyddsvärda träd utförs av Länsstyrelserna, på uppdrag av 

Naturvårdsverket. Åtgärdsprogrammet fastställdes 2004, med fokus på att bevara särskilt 

skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Dessa träd är t ex jätteträd, gamla träd, hålträd, samt 

alléträd och hamlade träd.  

 



 

8 

 

Definitionen av skyddsvärda träd är: 

”• jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under 

brösthöjd. 

• mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag 

äldre än 140 år. 

• grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 

hålighet i huvudstam” (Naturvårdsverket 2012, s. 15). 

men även andra träd kan räknas som skyddsvärda. Både levande och döda träd ska räknas in. 

Detta arbete är viktiga komponenter i att uppnå miljökvalitetsmål såsom Ett rikt växt- och 

djurliv, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Levande skogar. Efter utvärdering 

och omprövning påbörjades en ny programperiod 2012 och pågick till 2016 (Naturvårdsverket 

2012). 

Jönköpings länsstyrelse följer i sin metodik den nationella rekommendationen, enligt Marielle 

Gustafsson på Länsstyrelsen i Jönköping1 och fynden tillgängliggörs i Länsstyrelsernas 

externa geodatakatalog (2017).  

Länsstyrelsen i Kronobergs län har gjort undantag från den generella definitionen i sin 

inventering genom att räkna träd med en brösthöjdsdiameter större än 80 cm som jätteträd. 

Därtill har de prioriterat att inventera värdetrakter - områden där värdekärnor förekommer 

klumpat - och rekommenderar istället de olika kommunerna att inventera övriga områden. En 

värdekärna är ett område med flera skyddsvärda träd tätt intill varandra som eventuellt också 

hyser rödlistade arter (Länsstyrelsen i Kronobergs län u.å.). 

Länsstyrelsen i Skåne har alla sina fynd av skyddsvärda träd inrapporterade till Trädportalen 

meddelar Anna Fohrman2; en nationell databas där även allmänheten kan rapportera in sina 

fynd. Därför håller de inte det egna kartunderlaget på en separat portal. Även om rapporterna i 

Trädportalen granskas är det uppgiftslämnaren som är ansvarig för kvaliteten av sitt 

inrapporterade material (Trädportalen 2017b). 

  

                                                 
1 Marielle Gustafsson, Handläggare landenheten Länsstyrelsen i Jönköping. E-post den 2 februari 2017. 
2 Anna Fohrman. Naturvårdshandläggare Länsstyrelsen i Skåne. E-post den 12 maj 2017. 
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Källa data Kartbild figurnummer 
  

Fig. 

1 

Fig. 

2 

Fig. 

4 

Fig. 

6 

Fig. 

7 

Fig. 

8 

Fig. 

10 

Fig. 

11 

Fig. 

13 

Statistiska 

Centralbyrån 

Kommungränser (2015) X X 
       

Länsgränser (2015) 
 

X 
        

Lantmäteriet Naturreservat (2017) 
     

X X X X 

Kommungränser inom 
avrinningsområdet 
(2017) 

 
X X X X X X X X 

Markslag (2017)  X        

Tätorter 
(2017) 
 

       
X X 

Länsstyrelsen 

Kronobergs län 

Avrinningsområdesgräns 
(u.å.a) 

X X X X X X X X X 

Sjöar 
(u.å.b) 

 X X X      

Vattendrag 
(u.å.c) 

 X X X      

Naturreservat  
(u.å.d) 

     X X X X 

Träddata Kronoberg 
(u.å.e) 
 

     X X X X 

Länsstyrelsernas 
geodatakatalog 

Träddata Jönköping 
(2017) 
 

     
X X X X 

Skogsdataportalen Naturvårdsavtal (2017a) 
 

    X  X X X 

Objekt med naturvärden 
(2017b) 

    X  X X X 

Nyckelbiotoper (2017c) 
    

X 
 

X X X 

Storskogsbrukets 
nyckelbiotoper (2017d) 

     X X X X 

Biotopskyddsområden 
(2017e) 
 

    X  X X X 

Trädportalen Träddata Skåne (2017a) 
 

     
X X X X 

SLU skogskarta Virkesvolym ek (2017a) 
  

X 
  

X X X X 

Virkesvolym bok 
(2017b) 

   
X 

 
X X X X 

Beståndsålder (2017c) 
 

      
X X X 

Södra skogsägarna Frivilliga avsättningar 
NO/NS-bestånd (u.å) 

     
X X X X 

Tabell 2. Tabell över kartbilder i uppsatsen och de lager de är uppbyggda från. 
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GIS-metod för kartläggning av dagens ädellövsområden 

Var finns ädellöv i området? 

För att redovisa var ädellövsbestånden finns i avrinningsområdet används SLU skogskarta 

med virkesvolymer av ek respektive bok. Rastret, som från början hade en cellstorlek på 

25x25 m, klumpades med verktyget ”aggregate” och summeringsmetoden medelvärde till en 

cellstorlek om 1 ha. Detta för att undvika överdrivna toppar i datan och minimera risken för 

felaktigheter. Celler markerade med ”NoData” omvandlades till att ha värdet 0 innan data 

aggregerades för att få korrekta värden, då ingen data innebär inget virke. Celler som 

fortfarande hade värdet 0 efter aggregeringen återställdes till NoData innan reklassificeringen, 

för att inte få med områden i de nya klasserna som helt saknade det eftersökta trädslaget. 

Volymerna klassades sedan om till 10 kvantila klasser, för att på så sätt visa var de tätaste 

ädellövsbestånden finns. Kvantil klassindelning innebär att varje klass innehåller lika många 

objekt – lika stor area. Detta betyder att spridningen av värdena inom varje klass kan variera 

mycket. Kvantila klasser valdes, med hänsyn till senare frågeställningar och nationella 

målsättningar om andelar markyta som ska skyddas (Angelstam & Andersson 2001; 

Naturvårdsverket & Statistiska Centralbyrån 2011). Klassindelningar med lika intervall hade 

gett mycket otydliga resultat, då virkesvolymerna visade sig vara starkt positivt skevt 

fördelade.  

Var finns värdena idag? 

Det som räknats som värdefulla ädellövsområden är de enskilda ädellövträd som inventerats 

som skyddsvärda av länsstyrelserna och trädportalen i avrinningsområdet samt 

nyckelbiotoper, biotopskyddsområden, naturvårdsavtal och objekt med naturvärden som 

benämns med någon biotopkod relaterad till ädellövsvärden (se bilaga 1). För övriga 

områden, som skyddats utan att jag har haft tillgång till motiveringen för skyddet då det inte 

funnits inskrivet i shape-filerna, har de områden som sammanföll med mätbara virkesvolymer 

i SLU skogskarta (2017a-b.) från ek eller bok skurits ut och använts. Detta med antagandet att 

finns dessa trädslag i de områdena är de skyddsvärda, ett antagande som bekräftats av Anders 

Ekstrand på Södra Skogsägarna3. Ingen hänsyn till hur täta bestånden var togs därför här, utan 

denna information omvandlades till enhetliga polygoner. En buffertzon om 1 meter runt om 

lades till för att kunna binda samman celler som hängde samman på diagonalen till större 

bestånd. Områdena detta gäller för är storskogsbrukets nyckelbiotoper, Södra Skogsägarnas 

frivilligt avsatta områden och naturreservat. Då kartunderlaget över naturreservat från 

Lantmäteriet respektive Länsstyrelsen inte stämde överens helt och hållet, sammanfogades 

dessa för att undvika att vissa naturreservat inte kom med alls. 

Punktdatan över de skyddsvärda träden omvandlades till polygoner med en radie på 5 meter, 

vilket är Jordbruksverkets definition på solitärträd (Jordbruksverket 2016). 

                                                 
3 Anders Ekstrand, lövskötselexpert Södra Skogsägarna. E-post den 13 mars 2017. 
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GIS-metod för utredning om framtida skydd 

I likhet med Lehtomäki et al. (2009) tog jag hänsyn till virkesvolymer, beståndsålder och 

närhet till nuvarande skyddade områden för urvalet av lämpliga framtida skogsbestånd att 

skydda. Detta kartunderlag kom från SLU skogskarta, samt Länsstyrelsen, Trädportalen, 

Lantmäteriet och Södra för skyddade områden. Lehtomäki et al. (2009) använde även bonitet i 

sin undersökning, vilket var data jag saknade, samt en minimigräns för storleken på områdena 

som skyddas, vilket är mindre relevant här då många skogsområden i Sverige skyddas som 

nyckelbiotoper som ofta kan vara mindre än 1 ha (von Essen 2017). Vidare beslutade jag att 

inte använda en formel motsvarande deras då att den grundade sig på koefficienter om 

avstånd och storlek vilket är uppgifter som inte gått att få fram på grund av bristande 

vetenskapligt underlag. 

Min kartläggning öppnar istället upp för och kan användas i de fall spridningsavstånd och 

krav om densitet och ålder är kända, då här redovisas olika nivåer av virkesvolymer och 

avstånd.   

Rasterdata med en cellstorlek om 1 ha av virkesvolymer och beståndsålder delades in i klasser 

och områden som uppfyllde kraven om tillräckligt höga värden i båda kategorierna valdes ut. 

Vilka klassgränser som väljs ut bestäms av arean i varje kategori. Detta så att kartläggningen 

kan användas olika beroende på vilka egenskaper som prioriteras högst. Riktmärken är 

Angelstam och Anderssons rekommendation och Naturvårdsverkets mål om 16-17 % av den 

totala arean ädellövskog som optimistiska värden och skogsbrukscertiferingarnas gränsvärde 

om 5% skyddad mark (Svenska Forest Stweardship Council 2010; Svenska PEFC 2015) som 

minimivärde.  

Närhet till nuvarande skyddade områden gjordes genom att beskära samtliga skyddade 

områden och skyddsvärda träd med ett rutnät om 5 km2 och sedan göra en ”spatial join”  med 

detta. Därefter gick area skyddad mark per ruta att ta fram och rutorna med de högsta 

tätheterna valdes ut. Runt dessa rutor, hädanefter kallade ”hotspots”, av mycket skyddad mark 

tillkom buffertzoner om 500, 1000 och 2000m som kan användas olika beroende på hur viktig 

konnektiviteten mellan bestånden är. 

2.3 Fältkontroll och dokumentation 

Fältkontrollen syftar till att verklighetsförankra analyserna som gjorts i GIS och kunna visa 

exempel på områden som framkommit som skyddsvärda i del 1 och 2. Därigenom kan 

eventuella skötselåtgärder som krävs för att utveckla värdena på bästa sätt dokumenteras. 

Detta görs genom att välja ut två olika regioner inom avrinningsområdet som enligt kartan 

uppfyller kraven om många täta och gamla bestånd samt närhet till områden med mycket 

skyddad mark. Inom dessa regioner dokumenteras hur väl GIS-analyserna överensstämmer 

med verkligheten, och hur lokalerna ser ut både i centrum av hotspoten, i ytterkanterna och i 

avbrotten mellan olika hotspots. Detta dokumenteras med hjälp av mobiltelefon med GPS-

appen Avenza Maps och kamera.  
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3. Resultat 

3.1 GIS 

3.1.1 Var finns ädellöv i området? 

De högsta ekvolymerna vid cellstorlek 25x25 m är 261 m3sk/ha. Vid aggregegering till 

cellstorlek om 1 ha blir högsta densiteten 74 m3sk/ha. 

Av bilden (fig. 4) framkommer att stora delar av Kristianstad kommun saknar ek, då stora 

delar av kommunen är öppen mark - Kristianstadslätten. Dock finns täta ekbestånd i västra 

delen av kommunen, längs Linderödsåsen. Dessa bestånd fortsätter sedan in i Hässleholms 

kommun, som till stora delar har täta ekbestånd. Volymerna sjunker sedan i norra delarna av 

kommunen och det allmänna intrycket av Osby kommun är något glesare. Detsamma gäller 

Östra Göinge även om det punktvis finns täta bestånd även här. Även Älmhults kommun har 

medelmåttigt till glesa bestånd, förutom området runt sjön Möckeln, vilka tycks nästan lika 

täta som i södra Hässleholm. Stora delar av Ljungby kommun täcks av ett skarpt avgränsat 

område av mycket glesa bestånd (för mer information om detta – se diskussion). Undantaget 

här är de områden runt Möckeln som sträcker sig in i kommunen.  

Notera dock den positivt skeva fördelningen av virkesvolymerna (fig. 3), varför variationen 

inom den tätaste klassen är mycket stor. Glesa bestånd – som alltså består av enstaka eller 

fåtal träd som står i en blandskog är många gånger vanligare.   
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Figur 3. Histogram över fördelningen av virkesvolymer av ek i avrinningsområdet. 
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Figur 4. Karta över ekförekomster i avrinningsområdet. Marken är indelad i 10 kvantila klasser, där de 

10% av marken som håller de tätaste bestånden är markerade med rött. 
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De högsta virkesvolymerna av bok är vid cellstorleken 25x25 m 727 m3sk/ha. Vid 

cellstorleken 1 ha är virkesvolymen maximalt 199 m3sk/ha. 

Kartan över bokvolymer i avrinningsområdet (fig. 6) visar en utbredning som till stora delar 

liknar utbredningen för ek. Detta betyder att Kristianstadslätten i stort saknar bokbestånd, men 

längs Linderödsåsen och upp i sydvästra delen av Hässleholms kommun finns mycket täta 

bestånd. Längre uppåt glesnar det ut, men fläckar i den högsta kvantila klassen förekommer 

även längre norrut i Hässleholm samt i Östra Göinge. Runt Osby är det förhållandevis glest 

för att sedan tätna något igen runt Möckeln i Älmhult och södra Ljungby kommun. 

Distributionen av bokvolym över området är positivt skevt fördelad, precis som hos eken, se 

figur 5, vilket gör riktigt täta bokbestånd mycket ovanliga. 

Jämförs ek- och bokkartorna kan det konstateras att de täta skogområdena, markerade i rött på 

kartorna, vid Linderödsåsen och södra Hässleholms kommun i stort sammanfaller för de två 

trädslagen. Dock är bokbestånden något mer koncentrerade i de södra delarna av området 

medan ekbestånden ligger lite mer spritt och längre norrut. Därtill finns det täta ekbestånd 

runt Möckeln, en koncentration som även syns hos bok, dock betydligt svagare. Området i 

västra Ljungby kommun visar upp en skarp gräns av glesa bestånd jämfört med omgivningen 

hos såväl ek som bok, men där gränsen är mycket skarpare på bokkartan.  
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Figur 5. Histogram över fördelningen av virkesvolymer av bok i avrinningsområdet. 
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    Figur 6. Karta över bokförekomster i avrinningsområdet. Marken är indelad i 10 kvantila klasser, där de  

10 % av marken som håller de tätaste bestånden är markerade med rött. 
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Var finns värdena idag? 

Nuvarande värden innebär här biotopsskydd, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper, 

storskogsbrukets nyckelbiotoper, objekt med naturvärden, naturreservat, Södras avsatta 

områden relaterade till ädellöv, samt inventerade skyddsvärda ädellövträd.  

Inom avrinningsområdet finns 164 biotopskydd, med en sammanlagd area om ca 64 ha, som 

skyddar ädellövsområden. De är spridda i de mellersta  delarna av området, med tendenser till 

klumpning runt gränsen mellan Kristianstad och Hässleholms kommuner samt i Östra Göinge. 

Biotopskydd saknas på Kristianstadslätten och längst upp i norr (fig. 7).  

Antalet naturvårdsavtal med ädellövsinslag uppgår till 122 stycken. Tillsammans täcker de ett 

område om 224 ha. Även dessa är spridda i mellersta delarna av avrinningsområdet, särskilt 

rikligt i Hässleholm, men med mindre tendenser till klumpning och en något nordligare 

utbredning (fig 7). 

Nyckelbiotoper förekommer rikligt i hela området. Totala antalet inom kategorin ädellöv är 

1377 och arean för dessa är 1483 ha. De är utspridda över hela området och särskilt talrika 

områden är svåra att urskilja. De enda luckorna återfinns på Kristianstadslätten och i de 

nordvästligaste delarna, i Ljungby och Värnamo kommun (fig. 7).  

Objekten med naturvärden är precis som nyckelbiotoperna talrika och utspridda över i princip 

hela avrinningsområdet. I likhet med dessa finns luckorna längst upp i nordväst samt på 

Kristianstadslätten. De uppgår till 567 i antal och omfattar tillsammans 767 ha (fig. 7) 

(Skogsdataportalen 2017a-c, e).  

Bestånden i storskogsbrukets nyckelbiotoper uppgår till 101 stycken. Dessa återfinns främst i 

de mellersta och norra delarna av avrinningsområdet. Notera att bestånden kan vara så små 

som 25 x 25 meter och att det kan finnas flera bestånd inom samma nyckelbiotop (fig. 8) 

(Skogsdataportalen 2017d; SLU skogskarta 2017a-b).  

Ädellövsbestånden i naturreservaten är 502 i antal. De finns klumpade i norra delarna, runt 

Älmhults kommun och Möckeln, men även i Kristianstad kommun. Även här kan det finnas 

många bestånd inom samma naturreservat och varje bestånd kan vara så litet som 25 x 25 

meter (SLU skogskarta 2017a-b; Länsstyrelsen Kronoberg u.å.d.; Lantmäteriet 2017a).  

Bestånden i Södra skogsägarnas frivilligt avsatta ädellövsområden, vilka omfattar såväl 

områden avsatta med en skötselplan, såsom bete eller frihuggning och områden som ska 

lämnas orörda är 2 774 stycken. De finns utspridda över nästan hela området, saknas enbart i 

östra Kristianstads kommun och är bara marginellt glesare i södra delarna av Hässleholms 

kommun (SLU skogskarta 2017a-b, Södra u.å.).  

De skyddsvärda träden, vilka inventerats av Länsstyrelser och privat är totalt 51 675. Dessa är 

särskilt klumpade i Östra Göinge och Hässleholm, samt Värnamo i Jönköpings län. Tätheten 

är märkbart lägre i Kronobergs län – i Älmhults och Ljungbys kommuner (Trädportalen 

2017a.; Länsstyrelsen Kronoberg (u.å.e.; Länsstyrelsernas geodatakatalog (2017).  
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  Figur 7. Prickkartor över skyddade områden: biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och 

objekt med naturvärden.  
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Figur 8. Prickkartor över skyddade områden: bestånd i storskogsbrukets nyckelbiotoper, naturreservat, 

Södras avsatta områden samt skyddsvärda träd. 
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Då vissa av skyddsformerna tenderar att vara små men många, medan andra är större och 

färre kan olika typer av värden skyddas. Figur 9 visar fördelningen mellan antal och area i de 

olika kategorierna. Här syns att alla skyddsformer utom naturreservat och Södras avsatta 

områden i genomsnitt täcker drygt 1 ha. Bestånden i naturreservaten är betydligt mindre. 

Detta kan förklaras av att ett naturreservat kan skydda många olika naturtyper. Alltså kan 

enstaka ädellövträd eller träddungar komma med som enskilda bestånd inom samma 

naturreservat, varför bestånden blir många – även om de kan ligga tätt - och arean liten. 

Södras avsättningar är flest såväl till antal som area, men även här är varje bestånd litet.   
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Figur 9. Områdets olika skyddstyper visat som antal och area (ha).  



 

20 

 

3.1.2 Vilka områden bör skyddas i framtiden? 

Var framtida värdekärnor kan komma att utvecklas kan förväntas bero på en mängd olika 

faktorer (Lehtomäki et al. 2009), däribland nuvarande skogsdensiteter av de olika trädslagen, 

beståndsålder och, med tanke på den gröna infrastrukturen, närhet till nuvarande skyddad 

områden. 

Av analyserna av de skyddade områdena framkom att ”hotspotsen” – områden med höga 

tätheter av skyddad mark - fanns utspridda över hela avrinningsområdet, med tyngdpunkter i 

söder och norr (fig. 10). Särskilt tätt var det i västra Kristianstad, södra och östra Hässleholm, 

västra Östra Göinge samt Möckeln-området i Älmhult och Ljungby. En korrelation till Helgeå 

kan urskönjas. Tätheten i de utvalda hotspotsen sträcker sig från 28 till 393 ha per 5 km2 ruta. 

I mellersta delarna, såsom västra Hässleholm, Osby och västra Älmhult finns färre skyddade 

områden. De högsta klasserna av ädellöv – alltså de äldsta och tätaste bestånden - återfinns 

främst i västra Kristianstad. Medan vissa klass 1 och 2 områden även finns i Möckeln området 

innefattas de oftast redan i någon form av skydd. Däremot i södra Hässleholm – och på 

gränsen mot Kristianstad kommun finns områden som fortfarande inte har någon form av 

skydd alls. För beskrivning av klassindelningarna, se bilaga 2. För utsnitt i större skala, se 

bilaga 3. 

I nuläget är 71,6 km2 ädellövsområden skyddade i Helgeåns avrinningsområde. Denna siffra 

är dock högt räknad då informella skydd, buffertzoner runt småbestånd och enstaka träd 

inkluderats. De formella skydden uppgår bara till 3,4 km2. Enligt Boman och Mattsson (2006) 

är 21 % av skogen i Skåne ädellövskog. Då Lantmäteriet (2017a) visar på 2 713 km2 

skogsmark i avrinningsområdet, skulle detta med Skånes procentsats innebära 569,6 km2 

ädellövskog i avrinningsområdet. Om det nationella målet och Angelstams rekommendationer 

för nemoral skog om 16-17% skyddad mark ska efterlevas innebär detta att 96,8 km2 

ädellövskog ska skyddas i avrinningsområdet.  

Dessa värden kan uppnås på olika sätt, beroende på vilka parametrar som anses viktigast (se 

bilaga 2). Resultatet från analyserna visar t ex att om gamla, grova bestånd prioriteras för 

skydd framför konnektivitet (närhet) till nuvarande skyddade områden kan klass 1 (5%) eller 

2 (10%) i hela avrinningsområdet skyddas. Klass 1 ger då en area om 37 km2 medan klass 2 

resulterar i en area på 106 km2. Är däremot konnektiviteten viktigare, t ex för arter med dålig 

spridningsförmåga, kan områden av en högre klass såsom 4 (25%) eller 5 (50%) användas. I 

dessa klasser kan områden om 52 resp. 134 km2 skyddas inom 500m bufferten. Detta resultat 

innefattar alltså även glesare och yngre bestånd, men som i gengäld ligger närmare nuvarande 

hotspots. 
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Figur 10. Översiktskarta som visar på täta och gamla ädellövsbestånd, samt områden med stor areal skyddad 

mark och buffertzoner runt dessa områden. Ädellövsbestånden omfattar endast skogsmark medan den 

skyddade marken och hotspotsen runtom dessa omfattar all ”skyddad mark” knuten till ädellövträd – 

formella som informella, skogsområden som träd i öppna marker. Källor: se tabell 2. 



 

22 

 

3.2 Fältkontroll och dokumentation 

Efter resultatet i 3.1.2 valdes två studieregioner ut som innehöll såväl gamla och täta bestånd 

som band av hotspots och avbrott mellan dessa band. De studerade regionerna är 

Linderödsåsen och Göinge. Nedan följer en redogörelse av vad som framkom i fält. 

Fullständig förteckning över koordinater, och kortare beskrivning av dessa återfinns i bilaga 

4. 

Linderödsåsen 

Denna fältkontrollregion omfattar de norra delarna av ett, enligt kartan (fig. 11), väl 

sammanhängande band av hotspots som sträcker sig längs Linderödsåsen. Därifrån går det 

vidare in i Hässleholms kommun. Även där finns hotspots och mycket ädellövsbestånd, dock 

mindre sammanhängande. 

Sydligaste koordinaterna i fältkontrollregionen – datapunkt 1 och 2 (fig. 12ab) – låg inne i 

skyddade områden vid Äsphult, omgivet av såväl naturreservat som nyckelbiotoper, objekt 

med naturvärden och frivilliga avsättningar. Här fanns mest bok men även ek, mycket död 

ved och kulturlämningar i form av stenmurar och odlingsrösen. Utmärkande för området var 

den branta topografin. Här var även bitvis blockigt och med senvuxna träd. Nordväst om 

dessa punkter fanns ett avbrott i detta band av hotspots – 3-4 (fig. 12cd) - som ändå hade täta 

och gamla ädellövsbestånd. Dock var dessa produktionsskog. Även i trakterna kring punkt 7-8 

(fig.12ef) saknades skyddad ädellövsmark. Mycket av marken här var dock öppen och 

uppodlad. Värdefulla träd fanns eller kan komma att finnas i och vid stenmurar och vattendrag 

Figur 11. Karta med datapunkter i fältkontrollregionen runt Linderödsåsen. Infälld karta i högra hörnet 

visar på utbredningen av regionen i avrinningsområdet. Källor: se tabell 2. 
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Figur 12. Foton från datapunktslokalerna i Linderödsåsens fältkontrollregion.  

A: Datapunkt 1, blockig mark med senvuxna träd. B: Datapunkt 2, bokskog med kulturlämningar. C: 

Datapunkt 3, produktionsskog av bok. D: Datapunkt 4, produktionsskog med vissa värdefulla träd. E: 

Datapunkt 7, mycket öppen mark. F: Datapunkt 8, bokskog men med mycket inslag av gran. G: Datapunkt 

11, spärrgreniga träd på Hovdala slotts marker. H: Datapunkt 12, bokskog på Hovdala slotts marker.  

Foto: Maria Thyr 
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även om dessa vore långt ifrån en skoglig korridor. Vid punkt 8 (fig. 12f) fanns mer skog, 

huvudsakligen bok men denna var kraftigt uppblandad med gran. Punkt 11 (fig. 12g) och 12 

(fig. 12h) låg på Hovdala slotts marker, varför höga naturvärden under lång tid har kunnat och 

kan utvecklas. Marken här bestod bitvis av stora hagmarksträd, bitvis av bokskog. Bortom 

Hovdala fortsatte enligt kartan tät och gammal ädellövskog, bort över 

avrinningsområdesgränsen men i stort saknades skydd här. Detta styrktes även av fältkontroll 

vid punkt 13, vilken var omgiven av produktionsskog. 

Göinge  

Denna region sträckte sig från hotspoten runt Balsberget och norrut mot Hanaskog och 

Knislinge, med det huvudsakliga intresseområdet runt Wanås i Knislinge.   

Enligt kartan (fig. 13) hade området runt Göinge på det stora hela sämre konnektivitet än den 

undersökta regionen vid Linderödsåsen, då hotspotsen här låg längre ifrån varandra, i vissa 

fall utan förbindelse ens med hjälp av de största buffertzonerna. Även ädellövsbestånden av 

de högre klasserna syntes vara färre här. Punkt 14 (fig. 14a) och 15 (fig. 14b), som låg på var 

sin sida om en hotspot omgavs till stor del av öppen mark. Dock fanns där fläckvis även 

ädellövsbestånd. Koordinaterna 16, 17, 18 (fig. 14c-h) låg inne i en hotspot-ruta, men här 

fanns ändå mycket produktionsskog.  Wanås – punkt 18 (fig. 14e-f) - uppvisade högst värden, 

dock inte så mycket skog. Här fanns mer spärrgreniga träd i alléer och hagar, och till viss del 

även glesare skog. 19-24 (fig. 14g-h, 15a-b) omgavs av omväxlande produktionsskog av bok 

eller gran med bokinslag och ekdungar i hagar.  

Figur 13. Karta med datapunkter i fältkontrollregionen runt Göinge. Infälld karta i vänstra hörnet visar på 

utbredningen av regionen i avrinningsområdet. Källor: se tabell 2. 
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Figur 14. Foton från datapunktslokalerna i Göinge fältkontrollregion.  

A: Datapunkt 14, ädellövsbestånd omgiven av mycket öppen mark. B: Datapunkt 15, mycket öppen mark med 

fåtal ädellövsträd. C: Datapunkt 16, spärrgrenigt träd i produktionsskog. D: Datapunkt 17, Produktionsskog 

av ädellöv med inslag av gran. E-F: Datapunkt 18, Wanås. Spärrgreniga träd i öppnare gårdsmiljöer och 

alléer. G: Datapunkt 20, produktionsskog med inslag av bok. H: Datapunkt 21, produktionsskog av bok. Foto: 

Maria Thyr 
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Figur 15.  Foton från datapunktslokalerna i Göinge fältkontrollregion.  

A: Datapunkt 22, öppna marker med vissa spärrgreniga ädellövträd. B: Datapunkt 23, produktionsbokskog.  

Foto: Maria Thyr 
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Diskussion 

4.1 GIS 

4.1.1 Ädellövskog 

Vid kartläggningen av ädellövskog i området framkom att ek och bok fanns i hela 

avrinningsområdet, med tyngdpunkt i sydväst och runt Möckeln. Bokens utbredning hade 

tyngdpunkten något sydligare än ekens. För analyserna användes dels skogstäckande data 

gällande ek och bok, dels olika skyddade områden knutna till ädellövskog och ädellövträd. 

Denna kartläggning, blir, trots data från många olika håll, dessvärre inte allomfattande. 

Övriga ädellövträd finns inte medtagna, om inte de enstaka träden rapporterats som 

skyddsvärda (se kriterier för detta i metod). De kan dock stå i något av Skogsstyrelsens 

skyddade områden, men i dessa data finns de enstaka träden vanligtvis inte kartlagda. Då SLU 

skogskarta enbart omfattar skogsområden gäller denna brist även för hagmarksträd, vilka ofta 

hyser höga naturvärden (Naturvårdsverket 2004). Hagmarksträden syntes i Skogsstyrelsens 

trädhöjdsdata, dock saknas information om trädslag där, varför de inte gick att använda. Dessa 

brister påverkar resultatet gällande såväl nuvarande skogs- och värdetrakter som framtida 

potentiellt skyddsvärda områden.  

Vid manuell kartkontroll upptäcktes även att vissa av de utvalda ädellövsområdena från 

Skogsstyrelsen saknade virkesvolymer enligt SLU skogskarta. Även om dessa områden bara 

uppgick till ett fåtal kan detta betyda att ytterligare värdefulla marker missats på grund av 

bristande information i det övriga GIS-dataunderlaget. 

SLU skogskarta kan, trots hög noggrannhet i och med Riksskogstaxeringen (SLU skogkarta 

2017d), innehålla skattningsfel. Ett exempel på detta kan vara området som täcker Värnamo, 

östra delen av Ljungby kommun samt en bit av nordöstra Älmhult. Här finns (se fig. 4 och 6) 

ett skarpt avgränsat område med lägre virkesvolymer av såväl ek som bok. Då detta område 

sammanföll med ett område med tätare nyckelbiotoper från storskogsbruket, men frånvaro av 

många andra skydd, misstänkte jag att detta område tillhörde de stora skogsbolagen och 

därför innehöll begränsat med ädellövskog. Dock stöddes inte denna teori av Skogsstyrelsens 

interna kartmaterial, vari varken ägande eller dessa skarpa täthetsskillnader syntes 

(Skogsstyrelsen u.å.). Mer troligt är därför att det beror på fel i grunddatan, varför resultatet 

från detta område bör tas med en nypa salt.  

Värdena idag 

Biotopskydd och naturvårdsavtal är de högsta formerna av skydd som Skogsstyrelsen utfärdar 

för skogliga biotoper. Biotopskydden bevaras för all framtid, varför bara de mest värdefulla 

miljöerna skyddas (Skogsstyrelsen 2017a). Naturvårdsavtal tecknas med markägaren och 

gäller under begränsad tid (Skogsstyrelsen 2017b). Även om biotopskydden och 

naturvårdsavtalen i avrinningsområdet är så pass få att mönster är svåra att urskilja kan det 

konstateras att de saknas där virkesvolymerna är låga eller obefintliga, men finns där 

densiteterna är höga. 
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Nyckelbiotoper, objekt med naturvärden och Södras Skogsägarnas frivilliga avsättningar är 

betydligt rikligare och finns över hela området, men glesare på Kristianstadslätten. De två 

förstnämnda glesnar även ut vid nordvästra hörnet, medan Södras avsättningar ligger tätt även 

där. Även dessa följer alltså i viss mån tendenserna som syns i virkesvolymskartorna. 

Spridningen av storskogsbrukets nyckelbiotoper skiljer sig från utbredningen av de tidigare 

nämnda skyddstyperna och virkesvolymerna då de saknas i sydvästra hörnet – västra 

Hässleholm och Kristianstad - men är tätare i norr och nordväst. 

Även bestånden i naturreservat skiljer sig till viss del från volymkartorna då där finns många 

punkter på Kristianstadslätten. Det finns dock även gott om skyddade bestånd i Älmhult, runt 

Möckeln och i Ljungby, som generellt är områden med mycket ädellöv enligt kartorna.  

Fördelningen av de skyddsvärda träden uppvisar ett annat mönster, starkt kopplat till 

länsgränserna. Antalet rapporterade träd är betydligt högre och tätare i Skåne och Jönköping 

jämfört med Kronobergs län. Detta kan troligtvis kopplas till de olika inventeringsmetoderna 

och källorna datan kom ifrån (se Material och metoder). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att natur kan skyddas av många olika skäl och olika 

miljöer medför naturvärden av olika slag. I den nationella strategin för formellt skydd 

framhävs t ex vikten av skydd av tätortsnära värdekärnor med motiveringen att främja 

friluftslivet runt städer (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2017; Naturvårdsverket 2016). 

Detta kan förklara antalet naturreservatsbestånd på Kristianstadslätten. Ett sådant öppet 

område, med mycket jordbruksmark, kan också rymma många skyddsvärda träd, såsom 

hagmarksträd och alléträd (Naturvårdsverket 2004), som inte återfinns lika mycket i skogstäta 

områden. 

4.1.2 Framtida skyddade områden 

För att ta fram förslag om vilka områden som lämpligen kan skyddas i framtiden användes, 

precis som vid tidigare frågeställningar, kvantila klasser. Då andelen skyddad mark är viktig 

för att uppnå en funktionell grön infrastruktur (Hodgson et al. 2011), argumenterar detta för 

den valda klassindelningen, trots de stora variationerna inom de högsta klasserna. Annan 

klassindelning hade helt enkelt gett ett för magert resultat för att det skulle vara användbart. 

Med detta i åtanke är det viktigt att kvaliteten av de olika områdena ses över för att kunna 

arbeta med att höja naturvärdena, innan det kan komma i fråga att ge dem ett formellt skydd. 

Därutöver har många av de områdena som i denna uppsats benämnts som ”skyddade” 

fortfarande inget formellt skydd, men då naturvärdena i dessa områden redan 

uppmärksammats genom andra inventeringar har jag valt att inte titta extra på dem här. 

Studien visar ett nära nog sammanhängande område av hotspots från sydvästra Kristianstad 

kommun, upp längs Hässleholmsgränsen och vidare längs Hässleholm-Östra Göingegränsen 

och upp mot Osby. Detta om något lägre grad av konnektivitet accepteras. Här finns avbrott 

trots detta, men med insatser kan de överbryggas. Norrut, från Osby blir mönstret mycket 
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uppbrutet, både vad gäller äldre ädellövsbestånd och när det kommer till skydd av dem. Det är 

så att säga ett glapp i den gröna korridoren i detta område. Ett stort område runt Möckeln är 

skyddat, och där finns i nuläget inte mycket mer äldre ädellövskog att avsätta. Detta område 

binds samman en aning med ett område i Ljungby kommun men länken häremellan saknar i 

stort äldre ädellövsbestånd att avsätta. I övrigt är området inte sammanbundet, och tycks vara 

svårt att binda samman med de omkringliggande hotspotsen med nuvarande bestånd. Vissa 

studier tyder dock på att arean spelar större roll än konnektiviteten (Hodgson et al. 2011). 

Med detta resonemang behöver inte avsaknaden av korridorer till omgivande marker från 

Möckelnregionen vara särskilt skadligt.  

Inte heller gällande arealrekommendationerna är vetenskapen helt ense. Brunet (2006) är en 

av dem som menar att de av Angelstam och Anderssons (2001) rekommenderade arealer av 

mark som ska skyddas behöver undersökas mer, med hänseende på historiska kartor och 

förändringar i markslag över tid. Detta då det inte bara är nuvarande ålder och täthet som 

spelar in för hur artsammansättningen i området ser ut. Detta styrks av Fritz, Gustafsson och 

Larssons studie (2008), se fältkontroll-avsnittet nedan. 

4.2 Fältkontroll 

Den huvudsakliga anledningen till fältkontrollen var att undersöka riktigheten och relevansen 

av GIS-analyserna. Detta för att säkerställa att naturvårdsplaner kan göras utifrån dessa 

analyser.  

Även om jag saknar erfarenhet av att bedöma virkesvolymer tycktes kartbilden, i form av 

ålder och volymer stämma väldigt väl. Även klassindelningen var bra, i det att de högsta 

klasserna - 1 och 2 - till viss del även 3 såg ut att vara relevanta för att utveckla skogliga 

värden, medan klass 4-5 kunde bestå av enstaka trädstråk eller dungar.  

Dock visade sig fältkontrollen vara svårare i praktiken än jag väntat mig, då det ibland var 

svårt att komma intill områdena jag ville kontrollera. Ibland bestod problemen av brist på 

parkeringsmöjligheter utmed starkt trafikerade, eller smala och krokiga vägar. I andra fall var 

vägarna privata, och utan tillstånd gjorde detta att jag inte kom så långt som jag hade planerat. 

Som en följd av detta är datapunkterna något färre och på lite andra platser än vad som först 

var tänkt.  

Linderödsåsen 

Topografin vid Äsphult-hotspoten (datapunkt 1 och 2) (fig. 11, 12ab) kan vara en orsak till att 

det är skyddat, då backarna bitvis försvårar effektivt brukande, men även en anledning att 

värden utvecklats om skogen har fått stå orörd. Dock tydde kulturlämningarna på ett annat 

sorts brukande längre tillbaka i tiden. Detta kan vara ett problem för bland annat lavar och 

mossor, som kan behöva en längre skoglig kontinuitet för att etablera sig (Fritz, Gustafsson & 

Larsson 2008).  
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Nordväst om bandet av sammanhängande hotspots (datapunkt 3 och 4) (fig. 11, 12cd), i vilket 

Äsphult låg i norra delen, hade mer hänsyn kunnat tas. Om fler funktionella avsättningar, 

skydd eller extra hänsyn gjorts här hade detta avbrott kunnat överbryggas. 

Vid datapunkterna 7 och 8 (fig 11, 12ef) återfanns mycket åkrar, varför insatser för 

ädellövsbeståndens infrastruktur blir svåra. De värdefulla träd som fanns eller kan komma att 

finnas i och vid stenmurar och vattendrag kan fungera som korridorer i de fall tät skogsmark 

inte krävs. 

Runt Hovdala slott gav markerna intrycket av att ha höga naturvärden, antagligen för att 

slottets historia och skötsel möjliggjort att värdena utvecklats under lång tid. Vissa av de 

stora, spärrgreniga träden kunde dock ha frihuggits för en mer solbelyst stam. Bokskogen i 

området hade kunnat behöva fler insatser för att utveckla värden – t ex tillförsel av mer död 

ved. Att utveckla värdena här hade även friluftslivet tjänat stort på (Linder 2006) då här fanns 

både ströv- och ridstigar. Datapunkt 13 fick representera ett stort område av nästan oskyddad 

mark som ändå tycktes ha täta och gamla bestånd. Då denna punkt bestod av produktionsskog 

kan det antas att även övriga, högt klassade områden såg liknande ut. För en funktionell 

korridor över avrinningsområdesgränsen borde mer hänsyn tas och fler avsättningar göras här. 

Göinge 

Precis som vid punkt 7 och 8 vore det svårt att utveckla områdena runt punkt 14 och 15 för att 

fungera som skogliga korridorer – helt enkelt för att där fanns för lite skog (fig. 13, 14ab). 

Och även om skog kan anläggas på öppen mark finns det flera anledningar att inte göra det – 

dels behövs även den öppna marken, dels skulle inte planterad skog uppnå samma värden 

(Bremer & Farley 2010).  

Även om 16, 17 och 18 (fig. 13, 14c-f) låg inne i en hotspot-ruta visade fältkontrollen att även 

här fanns mycket produktionsskog där mer hänsyn hade kunnat tas. Detta är en produkt av de 

valda analyserna och förenklingen som GIS utgör – allt inom hotspoten är inte skyddat eller 

ens skyddsvärt. Åtgärder hade kunnat bestå i att låta vissa träd utvecklas till hänsynsträd, då 

efterträdare till de riktigt grova träden som stod där vid kontrollen tycktes saknas. Även död 

ved hade kunnat tillföras och på vissa ställen var marken sönderkörd.  

För områdena runt datapunkterna 19-24 (fig. 13, 14g-h, 15a-b) kan det vara mycket viktigt att 

satsa på ädellövsbestånden, om de ska knytas samman med de nordligare banden i Osby. I de 

fall där det stod produktionsskog kan mer hänsyn tas, eller fler skydd och avsättningar göras. 

Där ädellövträden var mer av hagmarkstyp, kan de naturligtvis vårdas för de värden som är 

knutna till dessa, men med medvetenhet om att dessa kanske inte räcker som skogliga 

korridorer. 

4.3 Arter detta arbete kan gälla för 

Då alla arter har olika krav och svarar olika på förändringar i sin levnadsmiljö är det viktigt att 

använda skilda grupper av arter som bioindikatorer för att få en övergripande bild över ett 
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område (Maleque, Maeto & Ishi 2009). Därför var avsikten vid projektets början att kartlägga 

potentiella spridningsvägar för en rad arter knutna till ädellövskog – långhorningar, 

fladdermöss, lavar och mossor. För att genomföra dessa analyser krävdes dock omfattande 

vetenskapligt underlag i form av kunskap om spridningsavstånd och markslagspreferens, 

vilket i dagens läge saknas, varför jag inte kunde fullfölja planerna om GIS-baserad kartering 

av spridningsvägar för dessa artgrupper. Denna brist är något som Mikael Molander4 jobbar 

med att åtgärda, bland annat genom studier av spridningsavstånd hos taggbock (Prionus 

coriarius) och rödhjon (Pyrrhidium sanguineum). Läget bekräftas även av Gunnar Isacsson5. 

Denna kunskapslucka resulterade i ett projekt som var mer öppet. Här kan istället olika 

avstånd, tätheter och beståndsåldrar utläsas av resultatet i de fall kunskap om sådana krav 

finns. 

Maleque, Maeto och Ishi (2009) visar på vikten av att använda olika artropoder som 

bioindikatorer. Då de har olika krav på sin levnadsmiljö kan de användas för att undersöka 

effekten av många olika insatser i skogliga miljöer. Däribland finns långhorningar, som ofta 

kräver grov ved och blommande växter. I Ohsawas studie från 2004 framkom att 

artrikedomen av långhorningar ökade i gallrade bestånd, då sådana åtgärder kan gynna 

underståndare och blommande markväxtlighet. Detta innebär att de kan vara goda indikatorer 

i glesare skogsbestånd. 

Fladdermöss är i hög grad knutna till gamla hålträd, då de ofta fungerar som 

övernattningslokaler (Hagström, Hagström & Lundwall 2010). I övrigt är gruppen mångsidig 

i såväl födoval som födosöksbeteende (Ekman & De Jong 1996). Vissa fladdermusarter, som 

undviker öppna områden, använder landskapselement som alléer och häckar vid förflyttning 

och jakt (Limpens & Kapteyn 1991), varför de av Länsstyrelserna inventerade skyddsvärda 

träden blir mycket värdefulla. Ytterligare värdefullare blir de med hänsyn till Ekman och De 

Jongs (1996) resultat om att patchiness (heterogen landskapsbild där markslag förkommer 

fläckvis) har en negativ inverkan på vissa fladdermusarter. I dessa fall kan möjligen stråk 

såsom alléer verkligen fungera som gröna korridorer. Vidare visar Langton och Haysom 

(2010) att vattenkvalitet, vidd och hastighet i vattendrag påverkar närvaron av 

vattenfladdermus (Myotis daubentonii), men även skogliga värden den närmsta kilometern 

utmed vattendragen. Detta betyder att även modellskogens arbete med vattenkvalitet kan 

spela stor roll för artrikedomen på land i Helgeåns avrinningsområde.  

För lavar är bilden av behov tämligen splittrad, delvis beroende av deras olika förmåga att 

sprida sig. Denna förmåga varierar bland annat på grund av storleken på deras 

spridningskroppar – stora och tunga fragment har sämre spridningsmöjligheter än lätta sporer 

(Werth et al. 2007). Även vindriktning är en faktor att ta hänsyn till vid kartläggning av 

spridningsmöjligheter (Dettki, Klintberg & Esseen 2000). Undersökningar som visar på ett 

                                                 
4 Mikael Molander, doktorand vid Institutionen för växtskyddsbiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet. E-post den 

12 maj 2017. 
5 Gunnar Isacsson, ekolog och skalbaggsspecialist, Skogsstyrelsen. E-post den 27 januari 2017 
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gott genetiskt flöde mellan trädbestånd kan också vara överskattade på grund av ökad 

fragmentering av landskapet. Det vill säga, att områden som i nutid är väl förbundna 

genetiskt, men där trädbestånden är separerade av öppen mark, kan ha bestått av 

sammanhängande skogsmark vid tiden för spridningen (Werth et al. 2007). Vikten av denna 

historiska aspekt visar även Fritz, Gustafsson och Larsson (2008) som konstaterar att skoglig 

kontinuitet korrelerar med förekomsten av signalarter och rödlistade arter av lavar. Dock är 

inte kontinuitet den enda viktiga faktorn utan hög ålder och stor mängd substrat var minst lika 

viktiga. Dessa tre samkorrelerar ofta men inte alltid, vilket också gör det svårt att skilja 

effekten av dessa olika faktorer åt. För effektiva naturvårdsåtgärder för lavar krävs alltså såväl 

artfynd som inventering av substrat tillsammans med analyser av historiska och nutida kartor 

för att kontrollera ålder och kontinuitet.  Detta överensstämmer väl med de rutiner som gäller 

vid inventering av nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2014). 

Denna korrelation mellan kontinuitet och artförekomst konstaterades även hos mossor, dock 

inte i lika hög grad och enbart hos rödlistade arter (Fritz, Gustafsson & Larsson 2008).  

4.4 Vidare studier 

Grön infrastruktur diskuteras och implementeras i dagens läge på många nivåer, från 

nationell, till läns- och kommunnivå. Det kan handla om korridorer för specifika arter, då en 

stor kunskap om arterna krävs, eller förbindelser mellan likartade naturtyper, vilket ger en mer 

generell bild. Därmed produceras det i nuläget mycket studier relaterade till konceptet, 

däribland denna uppsats i vilken flera olika grenar inom naturvården relaterade till 

ädellövsprojekt sammanställts.  

För vidare studier krävs, som nämnts ovan, i allmänhet god kännedom om arternas ekologi. 

Utan detta är artspecifika korridorer inte möjliga att kartlägga. För att kontrollera om arterna 

tycks vara beroende av goda spridningsmöjligheter skulle befintliga artfynd kunna jämföras 

mot kvantiteten och kvaliteten av nuvarande korridorer. Om stora mängder artfynd korrelerar 

spatialt med god infrastruktur kan detta tyda på att korridorerna faktiskt spelar roll för arternas 

vitalitet. För detta behövs dock opartiska artinventeringar, där all mark – oavsett skydd och 

eller förväntningar om artfynd inventerats lika. Annars riskerar studier att bli självuppfyllande 

i det att de marker som redan är skyddade uppvisar högst artrikedom då dessa områden har 

inventerats noggrannast.   

Som Brunet (2006) och Fritz, Gustafsson och Larsson (2008) visar på är det viktigt att ta reda 

på hur lång den skogliga kontinuiteten är genom studier av historiska kartor. Detta för att 

förstå beståndens potential att utveckla höga naturvärden. Detta var en aspekt som på grund 

av tidsbrist inte tagits upp i detta arbete, men i vidare studier kan ge ytterligare en dimension 

till vilka områden som borde prioriteras för skydd. 

Vidare vore det för Helgeå Model Forests del värdefullt med ytterligare fältkontroller av 

områden med täta och gamla bestånd. Dessutom vore det praktiskt om även områden utanför 

den egentliga skogen inventerats med avseende på virkesvolym och trädslag, för att få med 
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träd som står i öppna marker. Detta inkluderar även övriga ädla trädslag, såsom alm och ask 

då de nya sjukdomar som hotar dem har gjort dem rödlistade (SLU 2010). Detta utan att de 

ens blivit ordentligt kartlagda.  

5. Slutsats 

Det finns många värdefulla ädellövsområden inom Helgeåns avrinningsområde men de är, 

som på de flesta platser, en resurs som nyttjas och ibland hotas av många nyttjandeintressen 

(Linder 2006). Därför behöver de värdefulla markerna uppmärksammas och skyddas. Vissa 

skydd skapas för att förbättra chanserna för enstaka hotade arter, andra för landskapsbilden 

eller friluftsvärden och människors behov av rekreation. Alla dessa skydd fyller ett syfte, men 

alla syften kan inte alltid fyllas inom samma område (Naturvårdsverket 2016).  

Träden i en produktionsskog är dock även en förnybar råvara, viktig för en omställning till ett 

fossilfritt samhälle (Lundmark, Larsson, Näsholm, Laudon & Nilsson 2017). Att nå en balans 

och jämvikt mellan dessa intressen är av största vikt och att fungera som en plattform för detta 

ändamål är en viktig uppgift för ett modellskogsområde (Besseau, Dansou, & Johnson 2002). 

GIS har blivit ett allt viktigare verktyg i många branscher, däribland skogsbruk och naturvård. 

Dock bör resultaten alltid kontrolleras i fält, då alla detaljer aldrig kan finnas med på en karta. 

Dessutom finns det en risk att grunddatan innehåller felaktigheter.  

Syftet med detta arbete var att fungera som en inledande kartläggning och sammanställning av 

information från många olika källor, vilka tidigare aldrig sammanställts utan behandlats 

parallellt, rörande ädellövskogen och ädellövsvärdena i Helgeåns avrinningsområde. Utifrån 

detta resultat hoppas jag att Helgeå Model Forest ska kunna fortsätta arbeta med sitt 

temaområde om grön infrastruktur för ädellövskogens värden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Ädellövsträdslag 

Alm-släktet 

Ask 

Avenbok 

Bok 

Ek-släktet 

Lind-släktet 

Lönn 

Skogsalm 

Skogsek 

Sötkörsbär/fågelbär 

 Kolumnnamn Biotop Kod 

Biotop1 Bergbrant  BERGBRAN 

Biotop1 Bokskog  BOKSKOG_ONV 

Biotop1 Hagmark  HAGMARK 

Biotop1 Lövängsrest, med hamlade träd  LÖVREST 

Biotop1 Hedädellövskog  HEDÄDEL 

Biotop1 Rasbrant  RASBRANT 

Biotop1 Sekundär ädellövnaturskog  SEKÄDEL 

Biotop1 Ädellövnaturskog  ÄDELLÖV 

Biotop1 Ädellövskog  ÄDELLÖV_ONV 

Biotop1 Ädellövskog  ÄDELSKOG 

Biotop1 Ädellövsumpskog  ÄDELSUMP 

Biotop1 Ädellövträd  ÄDELTRÄD 

Biotop2 Bergbrant  BERGBRAN 

Biotop2 Hagmark  HAGMARK 

Biotop2 Hedädellövskog  HEDÄDEL 

Biotop2 Lövängsrest, med hamlade träd  LÖVREST 

Biotop2 Rasbrant  RASBRANT 

Biotop2 Sekundär ädellövnaturskog  SEKÄDEL 

Biotop2 Ädellövnaturskog  ÄDELLÖV 

Biotop2 Ädellövskog  ÄDELSKOG 

Biotop2 Ädellövsumpskog  ÄDELSUMP 

Biotop2 Ädellövträd  ÄDELTRÄD 

Naturtyp Ädellövskog  

Naturtyp Triviallövskog med ädellövinslag  

Naturtyp Ädellövskog bok  

Naturtyp Ädellövskog ek  

Naturtyp Ädellövskog övrigt  

Tabell 4. Lista över utvalda ädellövskategorier i biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper 

och objekt med naturvärden, från Skogsdataportalen (2017). 

Tabell 3. Tabell över de benämningar på ädellövsträdslag som använts från informationen om 

skyddsvärda träd. 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 
Procentsats Bokvolym (m3sk/ha) Ekvolym (m3sk/ha) Ålder (år) 

 

Klass 
 

Min  Max Min  Max  Min  Max 

1 5 % 42,5 199,4 25,3 73,8 69,6 132,0 

2 10 % 29,1 42,5 19,4 25,3 65,5 69,6 

3 16,65 % 21,3 29,1 15,2 19,4 62,0 65,5 

4 25 % 13,6 21,3 10,6 15,2 58,4 62,0 

5 50 % 4,3 13,6 4,1 10,6 49,6 58,4 

Klass Procentsats Area (km2) total 
   

varav redan skyddad area (km2) 
   

Area kvar att skydda 
   

  
 

totalt 2km 1km 500m   totalt 2km 1 km 500 m totalt 2km 1km 500m 

1 5 % 37 21 13 10 3 3 2 2 34 18 11 8 

2 10 % 106 57 36 27 9 7 6 6 97 50 30 21 

3 16,65 % 167 87 56 41 12 10 9 8 154 78 47 33 

4 25 % 279 139 88 63 17 14 12 11 261 125 76 52 

5 50 % 826 355 217 153 32 23 21 19 793 332 196 134 

Tabell 5. Beskrivning av gränsvärdena av virkesvolymer och ålder i de olika prioriteringsklasserna som använts för att kartlägga 

potentiella framtida skydd. För att ingå i en klass ska åldersspannet stämma samt virkesvolymen för minst ett av trädslagen. 

 

Tabell 6. Tabell över area tänkbar skyddad mark vid kombinationer av olika prioriteringsklasser gällande virkesvolym och ålder samt avstånd till 

nuvarande hotspots. 
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Bilaga 3  

Figur 16. Nordligt utsnitt över potentiella områden att skydda i framtiden. 
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Figur 17. Utsnitt över potentiella områden att skydda i framtiden i de mellersta delarna av avrinningsområdet. 
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Figur 18. Sydligt utsnitt över potentiella områden att skydda i framtiden. 
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Bilaga 4 

 

Latitud 
(WGS84) 

Longitud 
(WGS 84) 

Data- 
punkt 

Beskrivning 

55.98433 13.81718 1 Hotspot Äsphult. Mest bok, även ek. Blockrik mark, en del 
senvuxna träd. Naturvårdsinsatser för mer död ved - 
ringbarkning - har gjorts. Även mycket kulturlämningar att ta 
hänsyn till.  

55.98606 13.81742 2 Hotspot Äsphult. Grävda stenlagda rännor, nu torrlagda. 

56.01422 13.87377 3 Område som kanske borde skyddas eller extra hänsyn tas för 
bättre grön infrastruktur. 

56.03199 13.91247 4 Blandskog av bok och ek. Här finns ännu inga välutvecklade 
värden men dessa kan komma. Vissa träd kan avvaras för att 
utveckla till hänsynsträd eller så kan hela området skyddas. 

56.04727 13.89139 5 Liten ekhage med bokinslag representerar den högsta klassen i 
området.  Mest rakstammiga, smalare träd men värden kan 
utvecklas. Runt omkring - de lägre klasserna - består av 
blandskog av bok, björk, tall och ek. Även tallmyr. Långt från 
ädellövsvärden. 

56.06637 13.90174 6 Enstaka träd kan vårdas för att höja värdena men inga skogliga 
värden så vitt jag ser. 

56.09133 13.84283 7 Fragmenterat landskap med åkrar. Inslag av träd längs 
vattendrag och stenmurar, men skogliga korridorer saknas. 

56.09147 13.82936 8 Mer skog än förra punkten. Bokskog, som kan utveckla värden, 
och granplanteringar om vartannat.  

56.08544 13.79158 9 Här finns framtida skogliga värden att utveckla, främst bok. 
Längs vägen finns omväxlande bok, avverkad mark och 
granplanteringar.  

56.09812 13.76259 10 Naturreservat Göingeåsen, vilket utgörs av bokskog. Runt 
omkring omväxlande granplantering, avverkad mark och 
bokskog. Satsa på att framhäva värdena runt omkring 
naturreservatet för att förbättra den gröna infrastrukturen 
lokalt här. Foton saknas.  

56.10517 13.70729 11 Hovdala. Stora värdefulla träd, dock inte skogliga värden. Viss 
igenväxning runt de grova träden. 

56.11534 13.68600 12 Hovdala. Mycket friluftsliv med ströv- och ridstigar. All 
anledning att utveckla naturvärdena ytterligare. 

56.11832 13.64161 13 Produktionsbokskog. Mer hänsyn kan tas. Runt omkring mycket 
avverkad mark där sly/ungskog har kommit upp. 

56.13251 14.17682 14 Geografiskt passande plats för en grön korridor från Balsberget. 
Konstaterat långt från att fungera som en sådan, då marken till 
stor del är öppen. Även gran och björk. Vissa fläckvisa inslag av 
ädellöv.  

56.16604 14.11974 15 Fortsatt mycket öppen mark. Svårt att komma in till hotspoten 
på grund av enskilda vägar och gårdar/tomter.  

56.17720 14.05124 16 Värden att skydda. Stora träd som kan frihuggas. Ek, även bok. 
En del mark i närheten har redan skydd, dock används skogen 
här för produktion. Marken delvis sönderkörd. Efterträdare till 

Tabell 7. Fältanteckningar med koordinater över samtliga datapunkter som togs under fältkontrollen. 
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de grova träden behövs, värden på vissa av produktionsträden 
skulle kunna utvecklas för detta syfte.   

56.18496 14.05480 17 Samma gäller här som i 16. 

56.18848 14.04779 18 Wanås. Stora skyddsvärda träd, allé, hagmarksträd, glesare 
skog. 

56.21128 14.02180 19 Ekdungar i hage. Värdefulla på sitt sätt.  

56.22689 14.01532 20 Här och vid Ranseröd (norr om punkt 22, inte möjlig att besöka, 
slutsats endast utifrån karta) kan det vara avgörande att satsa 
på ädellöv för att binda ihop de södra och nordligare 
bestånden. I nuläget mycket gran i bestånden, lite tall och 
inslag av bok. 

56.24195 13.99793 21 Bokskog, produktion. Enskild väg, ej möjligt att kontrollera 
djupare in i hotspoten.  

56.19465 13.96644 22 Mycket öppen mark, men en del ädellöv i hagmarkerna, längs 
vattendrag och stenmurar. T.o.m. fågelbär. 

56.15828 13.99149 23 Mitt i potentiell korridor, kunde vara värt att satsa på 
ädellövsvärdena här. I nuläget bokproduktion. 

56.12106 13.97500 24 Vissa skyddsvärda träd, dungar i hagar. Mosaik. Foton saknas. 

 


