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Abstract 

 

The purpose of the study is to develop a method that generates areas in the municipality of Karlstad that 

satisfies the habitat area requirement for the bird species lesser spotted woodpecker (Dendrocopos 

minor). The purpose is also to compare two different databases (kNN-Sweden and the Vegetation Map). 

Habitat area requirement for lesser spotted woodpecker is 40 ha of forest dominated by deciduous trees, 

which may be fragmented over a maximum of 200 ha. 

 

The software ArcMap was used to developed method to generate habitat areas, based on input from the 

kNN-Sweden and the Vegetation Map databases. The habitat areas were reviewed and compared by 

overlay analysis and compared to reported observations. 

Generated habitat areas from the kNN-Sweden database and generated habitat areas from the Vegetation 

Map database differed significantly. The format of the input data and the threshold values are probably 

contributing reasons of the difference.  

An important shortage of the kNN-Sweden database is that a buffer zone around the water surfaces at 

generalization has been masked off and hence the volume of mature deciduous forest generally 

underestimated. 

 

The number of observations of lesser spotted woodpecker within the habitat areas differed between the 

kNN-Sweden and the Vegetation Map that fulfilled the requirement. The Vegetation Map had 138 

observations of lesser spotted woodpecker while the KNN-Sweden only had 38 observations.  

 

Keywords: Lesser spotted woodpecker, habitat, habitat requirement, deciduous trees, kNN-Sweden 

(kNN-Sverige), Vegetation Map (Vegetationskartan), GIS-analysis, ArcMap  
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Sammanfattning  

 

Karlstads kommun behöver finna potentiella habitat för fågelarten mindre hackspett, som är en förslagen 

ansvarsart i kommunen. Mindre hackspett behöver minst 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett 

område på upp till 200 ha för häckning. Behovet kan ses som artens habitatvillkor vid utsökning av 

potentiella områden för dess habitat. 
 

Syftet med studien är att utveckla en metod för att finna områden i Karlstads kommun som uppfyller 

habitatvillkoret för mindre hackspett. Syftet är även att jämföra två olika databaser, kNN-Sverige och 

Vegetationskartan, vid dess användning som indata. kNN-Sverige är en rikstäckande databas med 

information om Sveriges skogar och dess grundformat är digitala kartor i rasterformat med en 

upplösning på 25 meter. Informationen i kNN-Sverige bygger på en kombination av fältdata från 

Riksskogstaxeringens stickprovsinventering och heltäckande data från satellitbilder. Vegetationskartan 

består av polygonskikt innehållande klassning av olika vegetationstyper. Underlaget för vegetationsdata 

är flygbilder av närainfrarödkänslig färgfilm som har tolkats och karterats utifrån dominansförhållanden 

hos olika vegetationstyper, med stöd från aktivt fältarbete. 

 

Med hjälp av programvaran ArcMap 10.3 utvecklades en metod som genererade habitatområden, 

baserade på indata från kNN-Sverige respektive Vegetationskartan. Därefter granskades och jämfördes 

resultaten genom överlagringsanalys och kontroll mot inrapporterade observationer av mindre hackspett.  

Genererade habitatområden för kNN-Sverige respektive Vegetationskartan skiljde sig åt och det 

genererades betydligt fler områden med kNN-Sverige. Grundformatet på indata och valet av 

gränsvärden är troligen en bidragande faktor till skillnaderna.   

Resultaten från analysen av Vegetationskartan bedöms rimligare än kNN-Sveriges resultat. För kNN-

Sverige saknades även en del områden där det finns mycket lövskog, till exempel vid Klarälvsdeltat. 

Vegetationskartans resultat påvisade däremot att det fanns områden med mycket lövskog kring 

Klarälvsdeltat. En stor brist hos kNN-Sverige är att en zon kring vattenytor har maskats bort vid 

generaliseringen och volymen av äldre lövskog generellt har underskattats, vilket bland annat kan 

förklara varför inte viktiga områden kring vatten kommit med. 

Antal observationer som låg inom habitatområden skilde sig betydligt mellan kNN-Sverige och 

Vegetationskartan, inom habitatområden som uppfyllde villkoret hade Vegetationskartan 138 

observationer av mindre hackspett medan kNN-Sverige endast hade 38 observationer. 
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Nyckelord: Mindre hackspett, habitat, habitatvillkor, lövskog, kNN-Sverige, Vegetationskartan, GIS-

analys, ArcMap 



5 
 

 

Innehållsförteckning 

Abstract ........................................................................................................................................................................................ 2 

Sammanfattning ........................................................................................................................................................................... 3 

1. Inledning .............................................................................................................................................................................. 6 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................................................ 6 

1.2 Syfte och frågeställning ..................................................................................................................................................... 7 

2. Teori .................................................................................................................................................................................... 7 

2.1 Mindre Hackspett .............................................................................................................................................................. 7 

2.2 Lövskogen och dess betydelse ........................................................................................................................................... 8 

2.3 GIS och dess användning ................................................................................................................................................. 10 

3. Material och metod ........................................................................................................................................................... 12 

3.1 Indata ............................................................................................................................................................................... 12 

3.1.1 kNN-Sverige .............................................................................................................................................................. 12 

3.1.2 Vegetationskartan .................................................................................................................................................... 14 

3.1.3 Artportalen ...................................................................................................................................................... 15 

3.2 Programvara .................................................................................................................................................................... 15 

3.3 Studieområde .................................................................................................................................................................. 16 

3.4 Genomförande................................................................................................................................................................. 17 

3.4.1 kNN-Sverige .............................................................................................................................................................. 17 

3.4.2 Vegetationskartan .................................................................................................................................................... 20 

3.4.3 Överlagringsanalys ................................................................................................................................................... 23 

3.4.4 Artportalen ............................................................................................................................................................... 24 

4. Resultat ............................................................................................................................................................................. 25 

4.1 kNN-Sverige ..................................................................................................................................................................... 25 

4.2 Vegetationskartan ........................................................................................................................................................... 26 

4.3 Överlagringsanalys ........................................................................................................................................................... 27 

4.4 Artportalen ...................................................................................................................................................................... 28 

5. Diskussion .......................................................................................................................................................................... 28 

6. Slutsats .............................................................................................................................................................................. 32 

7. Referenser ......................................................................................................................................................................... 33 

Bilaga 1 ....................................................................................................................................................................................... 35 

a. kNN-Sverige .................................................................................................................................................................. 35 

b.      Vegetationskartan ......................................................................................................................................................... 39 

Bilaga 2 ....................................................................................................................................................................................... 41 

a. kNN-Sverige .................................................................................................................................................................. 42 

b. Vegetationskartan ......................................................................................................................................................... 47 

 



6 
 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Catharina Knutsson, biolog och handläggare på natur- och parkenheten hos Karlstads kommun, behövde 

finna potentiella habitat för fågelarten mindre hackspett, vilket är en förslagen ansvarsart för Karlstads 

kommun. Med ansvarsart menas att kommunen har ett extra ansvar för artens överlevnad i kommunen 

och därför måste ta hänsyn till livsmiljöer som påverkas av till exempel planändringar och bebyggelse 

(NE, 2016).  

 

Mindre hackspett behöver minst 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha för 

häckning. Behovet kan ses som artens habitatvillkor vid utsökning av potentiella områden för artens 

habitat (Wiktander m.fl. 2001). 

 

Det finns ingen entydig definition av begreppet äldre skog. Vid en utredning av skyddsvärd fågelfauna i 

Katrineberg i Karlstad (Ekologigruppen AB, 2015) diskuteras definitionen av habitatvillkoret. I 

utredningen konstateras att ung lövskog med ålder under 30 år som saknar död ved, inte utgör en 

passande livsmiljö för arten och därmed inte kan räknas som äldre. Det konstaterades även att begreppet 

lövdominerad skog bör definieras som skog med minst 50 % lövträd. Men även om arten föredrar rena 

lövskogar födosöker den även i blandskogar, och även i barrträdsdominerad skog om det finns flera 

äldre lövträd. Enligt deras utredning är det därför inte lövdominerad skog som är relevant utan istället 

bör det kollas på arealen mark med inslag av lövträd. 

 

De metoder som idag används för att finna lämpliga habitat är både dyra och långsamma och det finns 

inte någon etablerad metod för att analysera lämpliga habitats antal och rumsliga läge i ett större 

regionalt perspektiv, motsvarande krav på individ- och populationsnivå (Hoas, 2008). Vid planering av 

skötsel och skydd av känsliga områden och arter inom naturvården krävs det bland annat metoder som 

kan påvisa lämpligheten av ett område för en särskild art (Store & Kangas, 2001; Gibson m.fl. 2004, 

refererad i Grahn, 2008). Det bör tas fram metoder som utifrån lämplig data med hjälp av GIS-analys 

lokaliserar lämpliga habitat för arten. Det bör sedan göras en manual eller ett program genom 

modellering för att göra den lättare att utföra och upprepa (Hoas, 2008). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att utveckla en metod som lokaliserar områden i Karlstads kommun som uppfyller 

habitatvillkoret för fågelarten mindre hackspett. Syftet är även att jämföra två olika databaser, kNN-

Sverige och Vegetationskartan, vid dess användning som indata..  

 

Frågeställningar: 

 

1. Var inom Karlstads kommun finns områden som uppfyller habitatvillkoret för mindre hackspett? 

2. Hur skiljer sig resultaten med kNN-Sverige och Vegetationskartan som indata åt och vad beror 

skillnaden på? 

3. Vilken av databaserna genererar habitatområden som stämmer bäst överens med var 

observationer av mindre hackspett gjorts? 

 

2. Teori 

 

För att få förståelse för den metod som har utvecklas behövs förkunskaper om fågelarten mindre 

hackspett och dess livsmiljö. För djupare förståelse behövs även förkunskaper om GIS och dess 

användning.  

 

2.1 Mindre Hackspett 

Mindre hackspett är Sveriges minsta hackspettsart och är rödlistad i kategorin nära hotad. Mindre 

hackspett finns i stort sett i hela Sverige. Populationen minskade kraftigt under perioden 1975-1990 men 

har under 2000-talet stabiliserats. Trots det bedöms framtidsprognosen vara dyster vilket bland annat 

beror på nya miljöregler från EU, ökat biobränsleanvändande och almsjukans utbredning. Enligt de 

senaste beräkningarna uppgår den svenska populationen till 6 700 par.  

 

Mindre hackspett lever främst i löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd. Under vintern kan 

bristen på föda och skydd leda till att de även förekommer i grandominerad skog. För att häcka 

framgångsrikt behöver ett hackspettspar cirka 40 ha äldre lövträdsdominerad skog inom ett område på 

upp till 200 ha. Revirets storlek ökar med lövskogens fragmenteringsgrad. De häckar i murkna 
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lövträdstammar eller stubbar, vanligen 3-7 meter över marken och därav är döda lövträd viktiga för 

arten. Olika trädslag är för arten värdefullast som födokälla under olika år, vilket innebär att de 

gynnsammaste reviren består av en mosaik av olika lövträdsarter. Lind, björk, al och ek är speciellt 

viktiga trädslag för arten.  

 

Eftersom äldre lövträdsdominerad skog är viktig för mindre hackspett missgynnas arten av gallring och 

avverkning av lövträd i löv- och blandskogar, framförallt när äldre lövträd avverkas. Arten missgynnas 

även bland annat av omföring av lövträdslundar och blandskogsbestånd till barrskog, dränering och 

avverkning av al- och björkkärr samt borttagande av murkna träd och grenar. Vid avverkning bör artens 

bästa häcknings- och födosöksbiotoper sparas och det är särskilt viktigt att bevara sådana områden med 

tillräcklig areal för häckning (ArtDatabanken, 2006). 

 

2.2 Lövskogen och dess betydelse 

 

Lövträd är idag mindre förekommande i svenska skogar, framförallt äldre lövskog. Hyggen och ungskog 

kan ha ett stort inslag av lövträd men saknar ofta äldre träd. Orsaken till lövskogens minskning beror 

främst på avverkning för jordbruksmark, skogsbruk, granplantering, bekämpning av skogsbränder och 

senare års betestryck från älg- och rådjur (Naturvårdsverket, 2015b). Lövskogen är viktig för många 

fågelarter, insekter och växter, vilka drabbas hårt när andelen lövskog minskar. Naturvårdsverket 

definierar lövskog som skog där inslaget av lövträd är minst 50 %. Skog som uppfyller villkoret finns 

främst i sydligaste Sverige, i den så kallade europeiska lövskogszonen (nemorala zonen). Men på grund 

av dagens omfattande granplantering står lövskog för en mindre andel även där. I resterande 

skogslandskap i Sverige består ofta skogsbestånden av mindre än 10 % lövskog (Naturvårdsverket, 

2015b). Naturvårdsverket har använt lövskogens arealandel i skogslandskapet som ett generellt mått på 

livsvillkoren för de arter som behöver sådan skog för att överleva (Tabell 1). Lövskogsandelen behövs 

och behöver växa för att bevara den biologiska mångfalden. 
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Tabell 1. Bedömning av tillstånd, lövinslag (Naturvårdsverket, 2015b). 

Klass Benämning Arealandel i landskapet (%) Beskrivning 

1 Stor andel 50-100 
Huvudsakligen sammanhängande biotop, inga 

effekter av fragmentering 

2 Tämligen stor andel 30-50 
Delvis uppsplittrad biotop, kan ge mindre 

fragmenteringseffekter 

3 Tämligen liten andel 10-30 
Uppsplittrad biotop; många arter som är beroende 

av stora, närliggande lövskogsbestånd klarar sig inte 

4 Liten andel 5-10 
Kraftigt uppsplittrad biotop där arter med begränsad 

spridningsförmåga långsiktigt får det svårt 

5 Mycket liten andel 0-5 

Så lite är kvar av biotopen i landskapet att tillvaron 

blir osäker för i princip alla arter som är beroende av 

lövträd 

 

Även död ved är viktig för den biologiska mångfalden. Död ved kan av olika arter användas på många 

olika sätt, som till exempel födo-, bo- och växtplats samt skydd. Dagens omfattande skogsbruk bidrar 

dock till att väldigt få träd når så pass hög ålder att de dör naturligt innan de avverkas och därför hotas 

de arter som behöver död ved för att överleva (Naturvårdsverket, 2015a).  

Gammal lövskog finns ofta nära äldre hus och gårdar, där människan har vårdat och sparat lövträd som 

gett virke, lövfoder och näring till marken. Lövskog finns även på platser som är mer otillgängliga, som 

till exempel i bergssluttningar och längs vattendrag. På dessa platser är det svårt att driva jord- eller 

skogsbruk och lövträden gynnas av översvämningar och rörligt markvatten (Länsstyrelsen Östergötland, 

2009). 
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2.3 GIS och dess användning 

 

Geografiska Informationssystem (GIS) är ett datoriserat informationssystem med funktioner för 

insamling, lagring, bearbetning, analys och visualisering av geografisk information.  Behandling av 

geografisk information sker främst med olika GIS-programvaror, till exempel ArcGIS.  

Vid skapandet av geografisk data förenklas och delas verkligheten upp i små beståndsdelar och kan 

därför aldrig vara en exakt beskrivning av verkligheten. Delarna kan lagras som vektordata eller 

rasterdata. I vektordata har verkligheten omvandlats till olika objekt där likartade objekt grupperats till 

samma objekttyp, antingen punkt-, linje- eller polygonobjekt. I rasterdata beskrivs oftast kontinuerliga 

variabler och istället för objektdefiniering delas verkligheten upp i enskilda delar, i form av ett 

regelbundet rutmönster eller så kallat raster. Varje ruta i rastret benämns cell och även celler som inte 

innehåller någon väsentlig geografisk information måste ha ett värde, ofta tilldelas dessa celler värdet 

noll eller ”NoData”. Rasterstrukturen brukar främst användas för att lagra bilder, till exempel flyg- eller 

satellitbilder, vilka benämns rasterbilder, men används även för att på ett relativt enkelt sätt lagra andra 

geografiska data bestående av enskilda objekt eller kontinuerlig data.   

GIS-program används ofta för att utföra olika geografiska analyser, till exempel analysera attributdata, 

olika geografiska områden och förändringar mellan olika kartskikt (Harrie, 2012). Vid rumsliga analyser 

kan till exempel områden identifieras som uppfyller vissa kriterier och därigenom kan lämpliga områden 

för olika ändamål lokaliseras.  

I GIS-program finns färdiga algoritmer och verktyg för att analysera indata. En algoritm kan ses som en 

sekvens av operationer som utförs på indata, oftast en sekvens av sökningar i och/eller beräkningar på 

geografisk data. Ett vanligt förekommande problem vid analyser är generaliseringsgraden på indata, ju 

mer som har generaliserats bort desto lägre precision får analysen.   

Operationer som kan utföras på indata är till exempel distansoperationer, överlagrings-operationer, 

matematiska operationer, logiska operationer och grannskapsoperationer. Distans-operationer bygger på 

beräkningar av avstånd mellan olika objekt, samt metoder för att identifiera zoner av viss bredd runt 

objekt. Exempel på en distansoperation är generering av en buffertzon, där polygoner skapas runt objekt.  

Överlagringsoperationer är mycket användbart för att jämföra olika skikt. Vid en överlagring läggs två 

eller flera skikt ihop geometriskt och det går att undersöka var till exempel olika polygoner överlappar 

varandra.  

Genom att cellerna i ett raster är likformiga är operationer mellan celler i olika rasterskikt enkla att 

utföra.  Vid en cellvis matematisk operation i ett raster skapas ett nytt rasterskikt där de nya cellvärdena 
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är en matematisk funktion av ursprungsskiktets cellvärden. Om ett raster innehåller cellvärden som är 

fördelade över ett stort intervall går det även att klassa in cellerna i nya klasser utifrån deras värden, till 

exempel om ett raster innehåller celler som representerar ålder kan cellerna delas in i olika åldersklasser. 

Logiska operationer är en typ av cellvis operationer och är en variant av överlagring. Logiska 

operationer används för att svara på olika logiska frågor, till exempel var finns både a och b, var finns a 

eller b, eller var finns a men inte b. För att underlätta operationer bör rastret vara uppbyggt av celler med 

värdena ett eller noll, där nollorna representerar avsaknad av en företeelse och ettorna representerar 

närvaro av desamma, vid till exempel multiplikation av de två skikten genereras då ett skikt där ettorna 

representerar närvaro av en företeelse från båda skikten.  

Eftersom cellerna ligger i ett rutmönster går det även inom ett skikt att enkelt söka ut och göra 

beräkningar baserade på grannceller till en viss cell genom en så kallad grannskapsoperation. Vid en 

grannskapsoperation kan celler tilldelas ett nytt värde baserat på granncellernas värden (Harrie, 2012). 

GIS är användbart inom många ämnesområden men det bör som nämns beaktas att geografisk data 

aldrig kan vara en exakt kopia av verkligheten och användaren bör därför alltid kritiskt granska 

geografiska analyser och dess resultat.  
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3. Material och metod  

3.1 Indata 

 

Geografisk indata som har använts i studien beskrivs i tabell 2.  

Tabell 2. Använd indata. 

Beteckning Beskrivning Format Produkt Källa 

MY_1780 
Ytskikt med heltäckande 
markdata Vektor Fastighetskartan Lantmäteriet 

AN_1780 Ytskikt med vatten Vektor Fastighetskartan Lantmäteriet 

BIRCHVOL_XX_P_10 Volym björkskog (m
3
skog/ha) Raster kNN-Sverige SLU 

DECIDUOUSVOL_XX_P_10 Volym övriga lövskog (m
3
skog/ha) Raster kNN-Sverige SLU 

TOTALVOL_XX_P_10 Total virkesvolym (m
3
skog/ha) Raster kNN-Sverige SLU 

AGE_XX_P_10 Trädålder (år) Raster kNN-Sverige SLU 

Vegetation Ytskikt med vegetationstyp Vektor Vegetationskartan Lantmäteriet 

 

Det har även skapats ett punktskikt utifrån koordinater för inrapporterade observationer av mindre 

hackspett i Artportalen (Artportalen, u.å.). 

 

3.1.1 kNN-Sverige  

 

kNN-Sverige är en rikstäckande databas med information om Sveriges skogar. Grundformatet är digitala 

kartor i rasterformat med en upplösning på 25 meter.  Kartorna har hög detaljeringsgrad men bör endast 

användas vid analyser av större skogsområden. Om områdena för analysen är mindre än några hundra 

hektar bör resultaten användas med viss försiktighet. Kartorna ger yttäckande information om 

virkesförråd per hektar (se exempel för lövskog i Figur 1), beståndsmedelålder, medelhöjd samt 

biomassa.  
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Figur 1. Volymen lövskog per hektar i en del av Karlstads kommun, enligt kNN-Sverige. 

 

Informationen i kNN-Sverige bygger på en kombination av fältdata från Riksskogstaxeringens 

stickprovsinventering och heltäckande data från satellitbilder. Namnet kNN-Sverige kan härledas från 

metoden kNN (k, Nearest Neighbor, där k är en konstant) som har använts för att skatta värden för 

satellitbildernas pixlar. Skattningarna har endast utförts på skogsmark som den redovisas i Lantmäteriets 

vägkarta. Områden som inte är klassade som skog i vägkartan eller som täcks av moln i satellitbilderna 

har värdet ”NoData” (SLU, 2015). På grund av reflektioner från vattenytor maskas även en zon kring 

sjöar och vattendrag bort och tilldelas värdet ”NoData” (Länsstyrelsen Värmland, 2008). 

Vid användning av kNN-Sverige bör det tas hänsyn till att vissa ovanligare skogstyper, exempelvis äldre 

lövskog, har underskattats. Generellt gäller också att låga värden blir överskattade och höga värden blir 

underskattade för de olika variablerna (SLU, 2004). I en analys av lövträdsrika skogar gjordes en 

stickprovsjämförelse mellan en analys av kNN-Sverige och lövträdsvolymer uppmätta i fält vid 

värderingar inför reservatsbildningar. Jämförelsen visade att faktiska lövträdsvolymer i 

lövträdsdominerade bestånd kunde vara i storleksordningen 3-5 gånger större än vad som analyserades 

fram ur kNN-Sverige (Länsstyrelsen Värmland, 2008). I tidigare studier där kNN-Sverige har använts 

som indata för att finna potentiella habitat har lövträdsrik skog därför tolkats som skog där 

lövträdsandelen i den totala virkesvolymen är skattad till minst 25 % virkesvolym (Hoas, 2008). 
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3.1.2 Vegetationskartan 

 

Vegetationskartan är lagrad som vektordata och innehåller information om olika dominerande 

vegetationstyper . Underlaget för vegetationsdata är flygbilder (IR-färgbilder eller IRF-bilder) från 4 600 

meters eller 9 200 meters höjd. Bildskalan är 1:30 000 respektive 1:60 000 och bilderna är tagna mellan 

år 1995 och 2002. Informationsinnehållet i IRF-bilder är tillräckligt högt för att en tränad bildtolkare ska 

kunna särskilja olika vegetationstyper.  

Bilderna har tolkats och karterats utifrån dominansförhållanden hos olika vegetationstyper och har 

genomförts med stöd av fältkontroller för att säkerställa tolkningens överensstämmelse med 

verkligheten. Definitioner och beskrivningar av vegetationstyperna har använts för att göra praktiska 

bedömningar och klassificering av vegetation. Vegetationsbedömningen vid fältkontrollerna och 

fältpunkternas utseende i IRF-flygbild har varit styrande för klassificeringen vid bildtolkningen. 

Ytterligare underlag har varit naturvårdsinventeringar med objektsbeskrivningar, jordartskartor och 

berggrundskartor (GSD Lantmäteriet, 2009). I Figur 2 visas markytor som är klassade som någon typ av 

lövskog. 

 

 

Figur 2. Markytor med lövskog som den dominerade vegetationstypen i en del av Karlstads kommun, enligt Vegetationskartan. 
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3.1.3 Artportalen 

 

Artportalen är en webbplats med observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Den utvecklas och 

drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Artportalen är informationskälla för naturvårdsverksamheter och är även en mötesplats för 

naturintresserad allmänhet. Genom analys av den stora mängden observationer av både vanliga och 

ovanliga arter som finns i Artportalen kan direkta naturvårdsinsatser lättare sättas in och framtida hot 

kan upptäckas genom att analysera arters förändringar över tid. 

Vem som helst kan rapportera vilka arter de observerat i naturen och registrera i Artportalen. 

Rapportörerna är till största delen amatörer och ideellt arbetande personer, men även 

naturvårdstjänstemän, forskare och andra som i tjänsten bidrar med fynduppgifter för arter (Artportalen, 

u.å.).  

3.2 Programvara 

 

Den programvara som har använts i projektet är främst ArcGIS 10.3. 

Använda verktyg i ArcMap beskrivs i tabell 3. 

Tabell 3. Använda verktyg i ArcMap. 

Namn Beskrivning 
Reclassify Omklassificerar (förändrar) värdena i rasterdata.  

Raster Calculator 
Bygger och exekverar rasterdata utifrån ett angivet algebraiskt uttryck, med hjälp av 

Python syntax i en miniräknare. 

Project Projekterar rumsliga data från ett koordinatsystem till ett annat. 

Clip 
Extraherar vektordata (Input features) som överlagrar annan vektordata (clip 

features).                                       

Buffer Skapar buffertpolygoner runt objekt i vektordata, med angivet avstånd. 

Polygon To Raster Omvandlar vektordata till rasterdata. 

Raster To Polygon Omvandlar rasterdata till vektordata. 

Focal Statistics 
Beräknar för varje cell i ett rasterskikt ett nytt statistiskt värde, baserat på celler 

(grannceller) inom ett visst angivet område (referensyta). 

Intersect 
Beräknar en geometrisk skärningspunkt mellan angivna vektordataskikt och 

extraherar den data som överlappas i alla skikt. 

 

http://www.slu.se/artdatabanken/
http://www.slu.se/
http://www.naturvardsverket.se/
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3.3 Studieområde 

  

Analysen genomfördes inom Karlstads kommun inklusive en buffertyta på 1 km utanför 

kommungränsen, se Figur 3. 

   

Figur 3. Geografiskt läge för Karlstads kommun. 
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3.4 Genomförande 

 

Först granskades all indata och relevant information valdes ut. 

kNN-Sverige har störst datamängd, därför utfördes analysen på data i koordinatsystem RT90 2,5 gon V, 

vilket är det koordinatsystem som kNN-Sveriges kartskikt levereras i. 

Vidare presenteras de operationer som har genomförts. 

 

3.4.1 kNN-Sverige 

 

Eftersom analysen skulle utföras inom Karlstads kommungräns klipptes samtliga kartskikt ut efter en 

kommungränspolygon. Alla skikt i kommunens fastighetskarta ligger i koordinatsystem SWEREF99 13 

30, därför genomfördes först en transformering av koordinaterna i markskiktet från SWEREF99 13 30 

till RT90 2,5 gon V.  

För att inkludera habitatområden som ligger nära kommungränsen skapades en 1 km bred buffertzon 

kring kommungränsen. Därefter klipptes kNN-skikten med björkvolym (Se Figur 4), övrig 

lövträdsvolym, total trädvolym samt ålder mot den nya gränsen. 

 

Figur 4. Operationen som utfördes för att klippa skiktet med björkvolym mot Karlstads kommuns yta inkluderande en 1 km 

bred buffertyta. 
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Sedan summerades de två utklippta rasterskikten med björkvolym och övrig lövträdsvolym till ett 

gemensamt rasterskikt. Därefter dividerades rasterskiktet med lövträd med den totala virkesvolymen och 

de celler som hade minst 25 % volymmassa av den totala trädvolymen selekterades ut, dessa två steg 

visas i Figur 5. Liknande genomfördes för rasterskiktet med trädålder, där celler med värde 25 (år) eller 

mer selekterades ut till ett nytt rasterskikt. För att erhålla ett rasterskikt innehållande lövträd som 

uppfyller villkoret på både volym och ålder multiplicerades de två selekterade rasterskikten till ett nytt 

rasterskikt.  

 

Vidare utvecklades en metod för att hitta de områden som har minst 40 ha lövskog inom 200 ha.  

I rasterskiktet som uppfyller villkoret på volymmassa och ålder hade ytor med lövskog cellvärdet 1 

medan övriga ytor hade värdet NoData. För att senare kunna ta fram områden med minst 40 ha lövskog 

inom 200 ha behövde ytor med lövskog istället tilldelas cellvärdet 625, vilket är cellens areal (25x25), 

och övriga ytor tilldelades cellvärdet 0.  

Därefter användes verktyget ”Focal Statistics” för att ge varje cell summan av alla celler inom en yta på 

200 ha.  En cirkel med radien 798 m (en area på ca 200 ha) angavs som referensyta, det angavs även att 

varje cell skulle tilldelas summan av alla grannceller inom referensytan. Se operationen som utfördes 

med hjälp av ”Focal Statistics” i Figur 6. 

Figur 5. Operationen som utfördes för att få ett rasterskikt innehållande data med områden som hade minst 25% lövskog. 
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Figur 6. Operationen som utfördes för att tilldela varje cell summan av alla grannceller inom en cirkel på ca 200 ha. 

 

Eftersom habitatvillkoret är 40 ha äldre lövträdsdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha 

selekterades celler med värdet 400 000 eller mer ut, därefter konverterades rasterskiktet till ett 

polygonskikt. 

Polygonskiktet visade polygoner som representerade ytor för de celler som uppfyller habitatvillkoret 40 

ha äldre lövträdsdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha. Polygonskiktet visade dock inte 

inom vilka områden på 200 ha som den 40 ha äldre lövträdsdominerade skogen fanns, för att göra det 

skapades buffertzoner med distansen 798 m (referensytans radie) kring varje polygon med värdet 1 i 

attributfältet GRIDCODE.     

Det slutliga kartskiktet visade de områden om uppfyller villkoret 40 ha lövskog inom ett område på upp 

till 200 ha. 

På samma sätt analyserades områden som uppfyller villkoret 20 ha lövskog inom ett område på upp till 

200 ha samt 30 ha lövskog inom ett område på upp till 200 ha, för att bättre kunna göra en jämförelse 

mellan kNN-Sverige och Vegetationskartan.  

De tre olika resulterande kartskikten sammanställdes i en gemensam karta, där ointressanta marktyper så 

som odlad mark, bebyggelse och vatten maskades bort.  

Tydligare visualisering av arbetsgången presenteras i form av ett flödesschema i Bilaga 1a och mer 

detaljerad information om operationerna som utförts finns att läsa i Bilaga 2a.   
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3.4.2 Vegetationskartan 

 

En något annorlunda analys utfördes med Vegetationskartans vektorskikt. Vektorskiktet som användes i 

analysen var ett vektorskikt innehållande vegetation, där klasserna våt lövskog, sumplövskog, fuktig 

lövskog, frisk lövskog, lövskogsmyr, ädellövskog, alkärr och sumpalskog selekterades ut till ett nytt 

vektorskikt.  

Vegetationskartans vektorskikt levereras i koordinatsystem SWEREF 99 TM. Eftersom analysen 

genomfördes i koordinatsystem RT 90 2,5 gon V utfördes en transformation av koordinaterna från 

SWEREF99 13 30 till RT90 2,5 gon V, se Figur 7. 

 

Figur 7. Projektion av ett skiktets koordinater, från SWEREF99 13 30 till RT90 2,5 gon V. 

 

För att genomföra en liknande analys som för kNN-Sverige behövde polygonskiktet konverteras till ett 

rasterskikt. I rasterskiktet skulle alla ytor som hade data och innehöll lövskog ha cellvärdet 1, därför 

lades kolumnen VALUE till, där alla objekt tilldelades värdet 1. Därefter konverterades vektorskiktet till 

ett rasterskikt (se Figur 8) och klipptes mot markskiktet för Karlstads kommuns yta, inkluderande 

buffertzonen på 1 km. 
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Figur 8. Transformation av ett polygonskikt till ett rasterskikt med cellvärden baserade på attributet VALUE. 

 

Eftersom Vegetationskartan inte innehåller några uppgifter om volymmassa eller trädålder uteslöts de 

operationer som i kNN-Sveriges data selekterade områden med skog som uppfyllde villkoret 25 % 

lövträd som virkesvolym respektive minst 25 år gamla träd. Nästa steg var istället att ta fram områden 

med minst 40 ha lövskog inom 200 ha. 

Först tilldelades celler med cellvärdet 1, värdet 625 (cellens areal) och övriga celler tilldelades värdet 0, 

se Figur 9. 

 

Figur 9. Omklassificering av cellvärden i ett raster. De celler som innehöll data som representerade lövskog skulle tilldelas 

värdet 625, som representerade cellens areal. 
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Därefter användes verktyget ”Focal Statistics” för att tilldela varje cell ett nytt värde, baserat på summan 

av granncellernas värde. Referensytan som angavs var en cirkel med radien 798 m.  

Eftersom habitatvillkoret är 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha 

selekterades därefter celler med värdet 400 000 eller mer ut. Sedan konverterades rasterskiktet till ett 

polygonskikt och i polygonskiktet genererades även buffertytor med distansen 798 m kring varje 

polygon med värdet 1 i attributfältet GRIDCODE.   Se operationen som utfördes för att generera 

buffertytor i Figur 10. 

 

Figur 10. Generering av en buffertyta kring varje polygon, för att visa habitatområdets utbredning. 

 

Det slutliga kartskiktet visade de områden som uppfyllde villkoret 40 ha lövskog inom ett område på 

upp till 200 ha. 

På samma sätt analyserades områden som uppfyller villkoret 20 ha lövskog inom ett område på upp till 

200 ha samt 30 ha lövskog inom ett område på upp till 200 ha.  

De tre olika resulterande kartskikten sammanställdes i en gemensam karta.  

Tydligare visualisering av arbetsgången presenteras i form av ett flödesschema i Bilaga 1b och mer 

detaljerad information om operationerna som utförts finns att läsa i Bilaga 2b.   
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3.4.3 Överlagringsanalys 

 

kNN-Sveriges tre resulterande kartskikt jämfördes med Vegetationskartans kartskikt. Jämförelsen 

gjordes bland annat genom överlagringsanalys. Tre separata överlagringsanalyser gjordes, en för 

respektive villkor på hektar lövskog (20 ha, 30 ha respektive 40 ha). Vid varje överlagringsanalys 

selekterades överlappande polygoner ut och sparades i ett nytt polygonskikt, utfördes med hjälp av 

verktyget ”Intersect” (se Figur 11). Därefter sammanställdes de tre resulterande polygonskikten i en 

gemensam karta för vidare analys. 

 

 

Figur 11. Selektion av överlagrade habitatområden med 40 ha lövskog för respektive indata. 
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3.4.4 Artportalen 

 

Det gjordes en kontroll av hur bra de genererade habitatområdena överensstämde med områden där 

observation av mindre hackspett (Artportalen, u.å.) gjorts. Utifrån en Excel-fil innehållande bland annat 

koordinater för varje observation skapades ett punktskikt. De punkter som ligger inom habitatområden 

söktes ut med hjälp av verktyget ”Select By Location” (se Figur 12) och antalet selekterade punkter från 

habitatområden för kNN-Sverige jämfördes med antalet selekterade punkter i Vegetationskartan.  

 

Figur 12. Utsökning av observationer av mindre hackspett inom de olika habitatområdena. 
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4. Resultat 
 

Resultat presenteras i form av kartor som visar genererade habitatområden med kNN-Sverige respektive 

Vegetationskartan, samt resultat från överlagringsanalysen och jämförelsen med data från Artportalen.  

 

4.1 kNN-Sverige 

I Figur 13 visas de habitatområden som genererades vid användande av kNN-Sverige. Tre olika klasser 

visas, vilka representerar områden som uppfyller respektive habitatvillkor.  

 

Figur 13. Genererade habitatområden vid användande av indata kNN-Sverige.  
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4.2 Vegetationskartan 

I Figur 14 visas de habitatområden som genererades vid användande av Vegetationskartan. Tre olika 

klasser visas, vilka representerar områden som uppfyller respektive habitatvillkor.  

 

Figur 14. Genererade habitatområden vid användande av indata Vegetationskartan. 
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4.3 Överlagringsanalys 

 

I Figur 15 visas de habitatområden som genererades vid överlagringsanalysen. Tre olika klasser visas, 

vilka representerar områden som uppfyller respektive habitatvillkor. Områdena uppfyller habitat-

villkoren både med kNN-Sverige och med Vegetationskartan som indata.  

 

Figur 15. Genererade habitatområden från överlagringen av habitatområden från kNN-Sverige respektive 

Vegetationskartan. 
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4.4 Artportalen 

 

I Tabell 4 visas antalet observationer av mindre hackspett som enligt Artportalen har gjorts inom 

respektive habitatområde, med kNN-Sverige respektive Vegetationskartan.  

Tabell 4. Antal observationer av mindre hackspett inom respektive habitatområde. 

Indata >= 40 ha  >= 30 ha  >= 20 ha  

kNN-Sverige 31 170 431 

Vegetationskartan 138 214 250 

 

5. Diskussion  
 

Resulterande kartor som visar genererande habitatområden med kNN-Sverige respektive 

Vegetationskartan som indata skiljer sig markant åt. Framför allt genererades många fler områden med 

kNN-Sverige.  

Grundformatet för kNN-Sverige är rasterdata medan grundformatet för Vegetationskartan är vektordata, 

vilket kan påverka arealen av genererade habitatområden. I rasterdata är informationen lagrad som 

kontinuerlig data, där informationen i kNN-Sveriges skikt bland annat är volymen lövskog per hektar 

inom varje cellyta. I vektordata är informationen lagrad som enskilda objekt, som i till exempel 

Vegetationskartans skikt där varje objekt är klassad i den för objektytans dominerande vegetationstyp. I 

kNN-Sverige redovisas volymen lövskog över hela kommunens markyta, oavsett hur stor volymen är, 

medan i Vegetationskartan redovisas endast de områden som har lövskog som den dominerande 

marktypen. Det går därför att söka ut och analysera fler områden med mindre volym lövskog vid 

användning av kNN-Sverige som indata än med Vegetationskartan. Vilket kan förklara varför det har 

genererats fler områden med kNN-Sverige vid lägre villkor för antal hektar lövskog.  

Det har även genererats fler områden med kNN-Sverige vid högre villkor för antal hektar lövskog, vilket 

är oförklarligt. De områden som med kNN-Sverige har genererats vid villkoret 40 ha äldre 

lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha är områden med mycket lövskog och därför 

borde dessa områden vara genererade och klassade som vegetationstyp ”lövskog” i Vegetationskartan. I 

resultatet visas endast ett habitatområde (i centrala Vålberg) som med både kNN-Sverige och 

Vegetationskartan uppfyller villkoret 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha. 

Orsaken till att det har genererats fler områden för kNN-Sverige kan vara valet av gränsvärden vid 

selektion av indata. För Vegetationskartans skikt sattes inga gränsvärden eftersom den enbart innehåller 
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information om var lövskog är den dominerande vegetationstypen. Men för kNN-Sverige som har 

rasterskikt innehållande information om volymen lövskog respektive trädålder sattes gränsvärden till 

minst 25 % lövträd som virkesvolym och minst 25 år gammal skog. Valet av gränsvärde för andelen 

virkesvolym baserades på tidigare studie där kNN-Sverige har använts som indata för att ta fram habitat 

för vitryggig hackspett. Där tolkas lövträdsrik skog som skog där lövträdsandelen i den totala 

virkesvolymen var skattad till minst 25 % virkesvolym. Även Catharina Knutsson anser att valet av 

gränsvärden är rimligt, eftersom en brist hos kNN-Sverige är att volymen äldre lövskog generellt 

underskattas. . Eftersom andelen virkesvolym och ålder för lövskog saknas i Vegetationskartan är det 

svårt att analysera vidare men det bör has i åtanke att valet av gränsvärden vid selektionen av kNN-

Sveriges data påverkar resultatet. Det krävs mer ingående arbete för att ta fram gränsvärden som kanske 

bättre matchar kNN-Sveriges brister. 

 

 

Enligt Chatarina Knutsson, som känner till skogarna i Karlstad kommun, verkar de habitatområden som 

genererats med Vegetationskartan rimliga. Hon är dock skeptisk till vissa av kNN-Sveriges 

habitatområden, framförallt för henne okända områden som uppfyller villkoret 40 ha äldre 

lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha. Det saknas även en del områden med kNN-

Sverige där det enligt Chatarina ska finnas mycket lövskog, till exempel kring Klarälvsdeltat. I 

Klarälvsdeltat finns det en större volym av fuktig lövskog som har ett stort inslag av döda träd som är 

viktiga för många insekter. Tillgången på insekter gör att fåglar som mindre hackspett trivs bra 

(Karlstads kommun, u.å.). Vegetationskartans resultat påvisar däremot att det finns områden kring 

Klarälvsdeltat som uppfyller villkoret 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 

ha. Lövskog finns ofta längs vattendrag och därför är dessa områden extra intressanta vid analys av 

potentiella habitatområden för mindre hackspett. En stor brist hos kNN-Sverige är därför att en zon kring 

vattenytor har maskats bort, vilket kan förklara varför inte viktiga områden kring vatten, till exempel 

Klarälvsdeltat, kommit med. 

 

Även om de genererade habitatområdena för respektive indata skiljer sig åt, finns också många 

gemensamma områden. Skillnaden mellan de gemensamma habitatområdena är dock generellt att kNN-

Sveriges områden genererats vid lägre villkor för antal hektar lövskog än Vegetationskartan. 

Förklaringen till det är troligen att ovanligare skogstyper, till exempel äldre lövskog, normalt 

underskattas i kNN-Sverige. Generellt för kNN-Sverige är även att låga värden överskattas och höga 

värden underskattas för de olika variablerna. I verkligheten finns det därför troligen mer lövskog inom 

vissa habitatområden än vad metoden har genererat med kNN-Sverige.  
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För att svara på frågeställningen om vilket indata som bäst redovisar habitatområden som stämmer 

överens med observationer av mindre hackspett, jämfördes de genererade habitatområdena med 

inrapporterade observationer av mindre hackspett på Artportalens hemsida. Antal observationer som låg 

inom habitatområden skilde sig betydligt åt mellan kNN-Sverige och Vegetationskartan. Det finns fler 

observationer inom Vegetationskartans habitatområden för villkoren 40 ha äldre lövdominerad skog 

inom ett område på upp till 200 ha och 30 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 

ha. Det finns betydligt fler observationer inom kNN-Sveriges habitatområden för villkoret 20 ha äldre 

lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha. Det sistnämnda är dock inte så konstigt eftersom 

det genererades många områden med kNN-Sverige som uppfyllde det villkoret.  

 

Habitatvillkoret som främst bör analyseras vidare är 40 ha äldre lövträdsdominerad skog inom ett 

område på upp till 200 ha, eftersom det habitatvillkoret är det faktiska villkoret som mindre hackspett 

har för ett habitat. Inom dessa habitatområden har Vegetationskartan 138 observationer av mindre 

hackspett medan kNN-Sverige endast har 38, vilket i det här fallet påvisar att Vegetationskartan är den 

indata som bäst redovisar potentiella habitat för mindre hackspett. Men eftersom vem som helst kan 

rapportera vilka arter de sett i naturen och registrera i Artportalen kan tillförlitligheten på dess data 

diskuteras.  En amatör kan till exempel ta fel på art och troligen görs det fler observationer i 

lättillgängliga områden. Därför är Artportalen ensamt en för osäker referens för att dra slutsatsen att 

Vegetationskartan är den indata som bäst redovisar habitatområden för arten. 

 

Eftersom faktorn döda lövträd/död ved är en väldigt viktigt för arten borde även den inkluderas i 

analysen. Det bästa skulle vara att genom fältinventeringar kvantifiera mängden död ved i skogarna men 

det skulle innebära ett enormt tidskrävande arbete.  Ett alternativ skulle kunna vara att med hjälp av 

höjddata ta fram områden med hög markfuktighet. För att ta reda på olika platsers markfuktighet kan 

data för dräneringsområden och sluttingslutning tas fram och utifrån dessa sedan beräkna ett 

fuktighetsindex. Celler som ligger lågt i ett dräneringsområde och/eller i flacka partier får högre index, 

vilket indikerar fuktigare områden (Harrie, L. 2012). Att inkludera faktorn död ved vid analys av 

lämpliga habitatområden skulle vara intressant för vidare studier inom området. 

Ytterligare ett ämne som kan diskuteras är formen på ett habitatområde. I den här studien valdes det att 

beräkna arealen lövskog inom ett cirkulärt område på 200 ha. Det är dock sannolikt att mindre hackspett 

kan utnyttja skogsområden som sträcker sig utanför en tänkt cirkulär utbredning. Cirkulära områden är 

trots detta den habitatform som har använts vid tidigare studier där det med hjälp av GIS tagits fram 

habitatområden för en fågelart. Förutom en cirkulär referensyta testades olika rektangulära referensytor 

vid beräkningarna med verktyget ”Focal Statistics” men då genererades väldigt få områden och inga nya 

områden som inte fanns med vid beräkningarna med en cirkulär referensyta, därför föll beslutet ändå på 
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att användaen cirkulär referensyta. Eftersom det ofta finns mycket lövskog i smalare stråk längs 

vattendrag tenderar dock dessa viktiga områden att falla bort vid valet av en cirkulär referensyta, så 

vidare stråken inte är väldigt breda.  Intressant i framtida studier skulle vara att genom olika statistiska 

beräkningar ta fram den mest optimala formen på ett habitatområde för fågelarter som trivs i områden 

med mycket lövskog.    
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6. Slutsats 

 

De slutsatser som kan dras av studien är: 

1. Vald metod resulterade i att genererade habitatområden med indata från kNN-Sverige respektive 

Vegetationskartan skiljer sig markant och många fler områden genererades med kNN-Sverige.  

 

2. Grundformatet på indata och de gränsvärden som sattes när indata selekterades ut för kNN-

Sverige är en bidragande faktor till skillnaden mellan resultatet för kNN-Sverige respektive 

Vegetationskartan. 

 

3. En cirkulär referensyta (formen på ytan för habitatets utbredning) är en bidragande faktor till 

resultatet, bland annat tenderar viktiga längsgående områden kring vattendrag att falla bort.  

 

4. Det går att söka ut och analysera fler områden med mindre volym lövskog vid användning av 

kNN-Sverige (rasterdata) som indata. 

 

5. En stor brist hos kNN-Sverige är att en skogszon kring vattenytor har maskats bort. 

 

6. De habitatområden som genererats vid användandet av Vegetationskartan verkar rimliga, medan 

det finns viss osäkerhet kring kNN-Sveriges habitatområden, framförallt kring de områden som 

uppfyller villkoret 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha. 

 

7. Överlagringsanalysen visar att det en del gemensamma områden för kNN-Sverige och 

Vegetationskartan. Skillnaden i analysen av de gemensamma habitatområdena är dock generellt 

att kNN-Sveriges områden genererats vid lägre villkor för antal hektar lövskog än 

Vegetationskartan. En förklaring kan vara att volymen äldre lövskog har underskattats för kNN-

Sverige. 

 

8. Antalet observationer av mindre hackspett som låg inom habitatområden skilde sig betydligt 

mellan kNN-Sverige och Vegetationskartan. Inom habitatområden som uppfyllde villkoret 40 ha 

äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha hade Vegetationskartan 138 

observationer av mindre hackspett medan kNN-Sverige endast hade 38 observationer. 
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Bilaga 1 
 

Flödesschema (ModelBuilder) över utvecklad metod. 

a. kNN-Sverige 
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b. Vegetationskartan 
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Bilaga 2 
 

Här redovisas steg för steg vilka verktyg, operationer och skikt som användes för generering av 

habitatområden. 

 

a. kNN-Sverige 

 

1. Project 

Input dataset or feature class: MY_1780 

Output dataset or feature class: Karlstad_kommun  

Output Coordinate System: RT90 2,5 gon v 

 

2. Buffer 

Input features: Karlstad_kommun 

Output features class: Karlstad_kommun_buffer 

Distance: 798 m 

 

3. Clip  

Input raster: 

BIRCHVOL_XX_P_10/DECIDUOUSVOL_XX_P_10/TOTALVOL_XX_P_10/AGE_XX_P_10 

Output extent: karlstad_kommun_buffer 

Output raster: bjorkv_k/lovtradv_k/totalv_k/alder_k 

För att utklippet av rasterskiktet skulle följa polygonskiktets gräns kryssades rutan för ”Use Input 

Features for Clipping Geometry” i.  
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4. Raster Calculator 

Map algebra expression: bjorkv_k+lovtradv_k 

Output raster: totlovv_k 

 

5. Raster Calculator 

Map algebra expression: Float(totlovv_k)/Float(totalv_k) 

Output raster: andeltotlov_k 

 

6. Raster Calculator 

Map algebra expression: andeltotlov_k>=0,25 

Output raster: totlovv_25_k 

 

7. Raster Calculator 

Map algebra expression: alder_k>=25 

Output raster: alder_25_k 

 

8. Raster Calculator 

Map algebra expression: alder_25_k*totlovv_25_k 

Output raster: habitat_k 

 

9. Reclassify  

Input raster: habitat_k 

Celler med värde ett tilldelades 625 och celler med värde NoData tilldelades värde 0. 

Output raster: habitat_2_k 
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10.  Focal Statistics 

Input raster:  habitat_2_k 

 

Neighborhood: circle 

Radiu: 798 m 

Units: Map 

Statistics type: SUM 

Outpur raster: Focal_cirk_k 

 

Utifrån skiktet Focal_cirk_k togs det fram tre olika skikt, utifrån olika villkor av hektar lövskog 

inom habitatet. 

 

a) 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha 

11. a) Raster Calculator 

Map algebra expression: Focal_cirk_k >= 400 000 

Output raster: hab_cirk40_k 

 

12. a) Raster To Polygon 

Input raster: hab_cirk40_k 

Field: VALUE 

Output polygon features: hab_cirk_40_polygon_k 

13. a) Select 

Input Features: hab_cirk_40_polygon_k  

Output features class: hab_cirk_40_polygon_2_k 

Expression: “GRIDCODE” = 1 
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14. a) Buffer 

Input Features: hab_cirk_40_polygon_2_k  

Distance: 798 meter 

Output features class: habitat_ 40_k 

 

b) 30 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha 

11. b) Raster Calculator 

Map algebra expression: Focalckirk_k >= 300 000 

Output raster: hab_cirk30_k 

 

12. b) Raster To Polygon 

Input raster: hab_cirk30_k 

Field: VALUE 

Output polygon features: hab_cirk_30_polygon_k 

  

13. b) Select 

Input Features: hab_cirk_30_polygon_k  

Output features class: hab_cirk_30_polygon_2_k 

Expression: “GRIDCODE” = 1 

 

14. b) Buffer 

Input Features: hab_cirk_30_polygon_2_k  

Distance: 798 meter 

Output features class: habitat_ 30_k 
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c) 20 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha 

11. c) Raster Calculator 

Map algebra expression: Focal_kirk_k >= 200 000 

Output raster: hab_kirk20_k 

 

12. c) Raster To Polygon 

Input raster: hab_kirk20_k 

Field: VALUE 

Output polygon features: hab_kirk_20_polygon_k 

  

13. c) Select 

Input Features: hab_cirk_20_polygon_k  

Output features class: hab_cirk_20_polygon_2_k 

Expression: “GRIDCODE” = 1 

 

14. c) Buffer 

Input Features: hab_kirk_20_polygon_2_k  

Distance: 798 meter 

Output features class: habitat_ 20_k 
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b. Vegetationskartan 

 

1. Select 

Input Features: Vegetation 

Output features class: lovskog_v 

Expression: “VEG_TYP” = “Våt lövskog” OR “VEG_TYP” = ”Sumplövskog” OR “VEG_TYP” = 

”Fuktig lövskog” OR “VEG_TYP” = “Frisk lövskog” OR “VEG_TYP” = “Lövskogsmyr” OR 

“VEG_TYP” = “Ädellövskog” OR “VEG_TYP” = “Alkärr” OR “VEG_TYP” = “Sumpalskog” 

 

2. Project 

Input dataset or feature class: lovskog_v 

Output dataset or feature class: lovsk_RT90_v 

Output Coordinate System: RT90 2,5 gon v 

 

3. Det lades därefter till ett fält med rubriken VALUE, där alla polygoner fick värde 1.  

 

4. Polygon to raster 

Input features: lovskog_RT90_v 

Value field: VALUE 

Output raster dataset: lovskog_r_v 

Cellsize: 25 (samma som kNN-Sverige) 
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5. Clip  

Input raster: lovskog_r_v 

Output extent: karlstad_kommun_buffer 

Output raster: lovsk_c_v 

För att rasterskiktet skulle klippas korrekt kryssades rutan för ”Use Input Features for Clipping 

Geometry” i.  

 

6. Reclassify  

Input raster: lovskog_c_v 

Celler med värdet 1 tilldelades 625 och celler med värdet NoData tilldelades värdet 0. 

Output raster: lovskog_2_v 

 

7. Focal Statistics 

Input raster:  Lovskog_2_v 

Neighborhood: circle 

Radiu: 798 m 

Units: Map 

Statistics type: SUM 

Outpur raster: Focal_cirk_v 

 

Utifrån skiktet Focal_cirk_k togs det fram tre olika skikt, utifrån olika villkor av hektar lövskog 

inom habitatet. 

a) 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha 

8. a) Spatial Analyst Tools – Map Algebra – Raster Calculator 

Map algebra expression: Focal_cirk_v >= 400 000 

Output raster: hab_cirk40_v 
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9. a) Raster To Polygon 

Input raster: hab_cirk40_v 

Field: VALUE 

Output polygon features: hab_cirk_40_polygon_v 

  

10. a) Select 

Input Features: hab_cirk_40_polygon_v  

Output features class: hab_cirk_40_polygon_2_v 

Expression: “GRIDCODE” = 1 

 

11. a) Buffer 

Input Features: hab_cirk_40_polygon_2_v  

Distance: 798 meter 

Output features class: habitat_ 40_v 

 

b) 30 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha 

8. b) Spatial Analyst Tools – Map Algebra – Raster Calculator 

Map algebra expression: Focal_cirk_v >= 300 000 

Output raster: hab_cirk30_v 

 

9. b) Raster To Polygon 

Input raster: hab_cirk30_v 

Field: VALUE 

Output polygon features: hab_cirk_30_polygon_v 

  



50 
 

10. b) Select 

Input Features: hab_cirk_30_polygon_v  

Output features class: hab_cirk_30_polygon_2_v 

Expression: “GRIDCODE” = 1 

 

11. b) Buffer 

Input Features: hab_cirk_30_polygon_2_v  

Distance: 798 meter 

Output features class: habitat_ 30_v 

 

c) 20 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha 

8. c) Spatial Analyst Tools – Map Algebra – Raster Calculator 

Map algebra expression: Focal_cirk_v >= 200 000 

Output raster: hab_cirk20_v 

 

9. c) Raster To Polygon 

Input raster: hab_cirk20_v 

Field: VALUE 

Output polygon features: hab_cirk_20_polygon_v 

  

10. c) Select 

Input Features: hab_cirk_40_polygon_v  

Output features class: hab_cirk_40_polygon_2_v 

Expression: “GRIDCODE” = 1 
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11. c) Buffer 

Input Features:  hab_cirk_20_polygon_2_v 

Distance:   798 meter 

Output features class:  habitat_ 20_v 

 

 


