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Inledning 

Örebro är en grön stad! Så gott som alla Örebroare bor inom 300 meter från närmsta 
grönområde och ca 60 % når ett naturområde inom en kilometer.1 Närhet till attraktiva parker 
och naturområden är en av de aspekter som värderas allra högst när det gäller val av 
bostadsområde. Forskning visar också på tydliga samband mellan tillgång till attraktiva 
grönområden och hälsa. Sambandet kan beskrivas som ”ju närmare du bor ett attraktivt 
grönområde, desto oftare besöker du det, och ju oftare du besöker grönområdet, desto bättre 
mår du”. 

Vad som upplevs som ett attraktivt grönområde varierar delvis mellan olika ålders- och 
målgrupper. Men områden med hög biologisk mångfald är ofta områden som uppskattas högt 
av många människor. Det är de äldre skogarna med gamla och karaktärsfulla träd, de 
blommande ängsmarkerna, brynmiljöerna i övergången mellan skog och öppna marker, och 
vattenmiljöer av alla former, från porlande bäckar till våtmarker med öppna vattenspeglar och 
större åar och sjöar. Att jobba för att bevara höga naturvärden går därför ofta hand i hand med 
att skapa attraktiva bostads- och rekreationsområden. 
 
Hållbar stad 

Örebro stad växer, och det gör också många andra städer runt om i världen. Urbaniseringen 
förväntas accelerera och under de närmsta 30 åren kommer det att byggas stad för 3 miljarder 
människor globalt sett. Det är lika mycket stad som mänskligheten byggt under de tidigare 
3000 åren.2 I de nya hållbarhetsmålen som beslutades i FN den 27:e september 2015 handlar 
ett av de 17 målen om att vi måste bygga hållbara städer. Det handlar till exempel om att 
bygga tätt för att skapa förutsättningar för hållbara transporter och för effektiv energi- och 
vattenförsörjning. Det handlar om att bygga grönt för att skapa attraktiva boendemiljöer och 
offentliga mötesplatser som främjar folkhälsan. Ytterligare en aspekt handlar om att bygga 
städer som tål högre påfrestningar i framtiden, som ökade risker för extremt väder och 
översvämningar. Men det handlar också om att bygga städer som gynnar den biologiska 
mångfalden. 

Den biologiska mångfalden – ett rikt växt- och djurliv och livskraftiga ekosystem – är själva 
grundfundamentet för vår mänskliga civilisation. Utan alla de tjänster och nyttor som vi får 
från naturen, alla ekosystemtjänster, kan vi inte leva. Det är olika växter och djur i fungerande 
ekosystem som renar luft och vatten som vi andas och dricker. Det är från växter och djur som 
vi får maten vi äter och många av de material som vi använder för bygga hus och skapa olika 
produkter. Ekosystemen servar oss också med näringsämnens cirkulation tillbaka till jorden 
och att reglera vårt klimat. I dagsläget bedöms dock ca 60 % av de viktigaste 
ekosystemtjänsterna i världen vara överutnyttjade.3 Förstörelsen av olika naturmiljöer har 
beräknats innebära en årlig förlust av ekosystemtjänster som motsvarar 7 % av världens 

                                                            
1 Rapport: GIS‐analys av grönstrukturen i Örebro stad ‐ Tillgång till park‐ och naturområden och till olika 

upplevelsevärden och aktiviteter. Örebro kommun 2013. 

2 Fem utmaningar för hållbara städer. WWF 

3 Millennium Ecosystem Assesment. Slutrapport 2005. MEA genomfördes under 2001‐2005 på uppdrag av FN. 



samlade bruttonationalprodukt (BNP) till år 2050.4 Det är en ohållbar utveckling som måste 
brytas. Rent krasst står vår välfärd på spel. 
 
Biologisk mångfald i staden 

Det är i det här ljuset som vi måste se till FN:s hållbarhetsmål och andra internationella och 
nationella miljömål. Våra städer måste växa hållbart och vi behöver ta vårt ansvar för att 
bevara den biologiska mångfalden i våra städer. Många städer runt om i världen är byggda i 
områden med höga biologiska värden – där har det i alla tider funnits en rik resurs för 
samhället. Det gäller även Örebro stad, som ligger i ett rikt våtmarkslandskap där Svartån når 
Hjälmaren. I Sverige har en stark rationaliseringstrend i jord- och skogsbruk lett till en 
omfattande utarmning av den biologiska mångfalden i landskapet. Många av de äldre skogar 
som finns kvar ligger därför i dag nära städerna, där skogen skötts mindre intensivt och mer 
inriktat på rekreationsvärden. Örebro kommun har utsetts till Sveriges Friluftskommun tre år i 
rad. Bakom utmärkelsen ligger Örebros arbete med att skydda och utveckla 
rekreationsvärdena i och runt våra tätorter under parollen ”natur för alla”. Örebro inspirerar 
även andra städer i Sverige och i Europa för det framgångsrika arbetet med att restaurera 
degenererade naturmiljöer i staden, med Oset och Rynningeviken som det främsta exemplet. 
Fortsättning av detta arbete för de ekologiska och sociala gröna värdena kommer att lyfta 
Örebro stad som en föregångare och inspiration för många städer i världen. Det är även en 
viktig del av arbetet för att nå Örebro kommuns vision om Skandinaviens mest attraktiva 
medelstora stad. 

När Örebro stad och kommunens tätorter växer och förtätas kommer gröna områden att 
bebyggas. I den här processen är det viktigt att styra exploateringar till ”rätt” platser. Vi 
behöver även fortsättningsvis bevara de områden som har högst naturvärden och utveckla 
attraktiva rekreationsmiljöer integrerat i bebyggelsen. En utmaning ligger också i att binda 
samman värdekärnor med gröna stråk, både för att underlätta för medborgare att röra sig 
mellan målpunkter, men också för att möjliggöra vilda växter och djurs spridning mellan 
områden. I den här rapporten presenteras kartor som visar områden med höga naturvärden. I 
rapporten presenteras även resultaten från konnektivitetsanalyser, det vill säga analyser av hur 
väl olika områden är sammanlänkade till en fungerande ekologisk infrastruktur, där olika arter 
kan ta sig från ett område till ett annat. Materialet är tänkt att ligga till grund för kommunens 
arbete med fysisk planering och arbete för att nå nationella och lokala miljömål. 

                                                            
4 TEEB. The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Local and Regional Policy Makers. 2010. 



1 Gröna värdekärnor i Örebro kommun 

I det här avsnittet presenteras kartbilder över områden med höga naturvärden. Materialet är 
baserat på kända värden från olika nationella inventeringar och har kompletterats med ytor 
från Örebro kommuns skogsbruksplan. Områden som ingår i dessa underlag har getts en 
värdeklassning i enlighet med den nationella standarden för naturvärdesbedömning. En tabell 
över underlagsmaterial och hur värdeklassningen är strukturerad, ligger i bilaga 1. Den högsta 
naturvärdesklassen, klass , betyder att området är viktigt för att bevara den biologiska 
mångfalden på internationell nivå. Klass 2 betyder att området är viktigt för att bevara arter på 
nationell nivå. 

Karorna nedan visar värdekluster. Värdeklustren har tagits fram genom en GIS-analys som är 
utformad för att lyfta fram områden med höga naturvärden på ett tydligt sätt. I analysen får de 
utpekade värdekärnorna en buffertzon mellan 50 och 500 meter utifrån sin storlek och 
naturvärdesklass. Ju högre naturvärde och ju större areal ett område har, desto större 
buffertavstånd tilldelas i analysen. Det innebär att områden med särskilt höga värden, som är 
stora eller som ligger nära andra områden med höga värden framträder tydligare i kartan.  

Kartorna i det här kapitlet visar värdekluster inom de olika naturtyperna barrskog, lövskog, 
ädellövskog, våtmarker och gräsmarker separat, samt en sammanslagen karta över 
kommunens ”hot spots” – det vill säga områden där flera höga värden sammanfaller. 

 

Fakta ruta: Vad är höga naturvärden? 

Knappt hälften av Örebro kommuns landyta täcks av skog. Den största delen består av 
produktionsskog, det vill säga planteringar som röjs, gallras och avverkas enligt en bestämd 
tidsplan. Produktionsskog är en viktig ekonomisk resurs, men ur ett biologiskt perspektiv är den 
fattig. Det som är viktigt för den biologiska mångfalden är ofta det som saknas i 
produktionsskogen. Mångfalden gynnas av variation – som att det finns träd i olika åldrar, från sly 
upp till riktigt gamla träd, men också att det finns en blandning av olika trädslag (både olika 
barrträd och lövträd). Produktionsskogen består dock oftast av ett likåldrigt bestånd av gran eller 
tall. Död ved är en otroligt viktig resurs för mängder av insekter, fåglar med flera. Den döda veden 
är skogens kuvöser, barnkammare och matförråd för ägg, larver och vuxna individer för många av 
skogens arter. I produktionsskogen är dock död ved en bristvara, och det saknas ofta död ved från 
större och grövre träd. Gamla träd är också en bristvara i produktionsskogen, men en mycket 
viktig beståndsdel i skogar med hög mångfald. Brist på bland annat gamla träd, lövträd och död 
ved har gjort att den biologiska mångfalden har minskat kraftigt i skogslandskapet. Blandade 
skogar med gamla träd och gott om död ved, ”naturskogar” utgör idag bara ca 4 % av skogen i 
södra Sverige. 

I odlingslandskapet är det den mänskliga skötseln som har utvecklat många av de biologiskt rika 
miljöerna. Fram till 1900-talets början präglades landskapet av ett småskaligt brukande. Ängar och 
ogödslade betesmarker var viktiga markslag och det fanns gott om småbiotoper som åkerholmar, 
gamla träd, murar, dikesrenar och småvatten. Dagens odlingslandskap präglas istället av stora 
åkrar med täckdikning där ett fåtal grödor odlas och där användning av konstgödsel och 
bekämpningsmedel är vanlig. Denna förändring har lett till en stor minskning av den biologiska 
mångfalden. Av de gamla slåtterängarna finns bara någon enstaka procent kvar i landskapet, och 
några fler procent för naturbetesmarkerna. Att fortsätta bruka dessa är därför viktiga åtgärder för 
att bevara den rika mångfalden som är knutna till de här miljöerna. 



Barrskog 

I västra hörnet av kommunen syns Kilsbergen, som är Sveriges sydligaste utlöpare av den 
norrländska taigan. Uppe på Kilsbergsplatån finns höga värden knutna till äldre gran- och 
tallskogar. Här finns många och även större områden i nära anslutning till varandra som 
skapar förutsättningar för en fungerande ekologisk struktur där arter kan sprida sig mellan 
olika livsmiljöer. Det andra viktigaste området med många områden med höga värden finns i 
en ring runt Örebro stad. En del av värdekärnorna är här skyddade som reservat, och en del 
områden sköts uifrån kommunens skogsbruksplan. Blänkabacken, Markaskogen, skogarna 
mellan Brickebacken och Adolfsberg, Sanatorieskogen, Södra skogen vid Bistaskogar på 
Karlslundsåsen, Hjärstaskogen, Venaskogen och Kränglan är några av värdeområdena. 
Mellan Kilsbergen och den gröna ringen runt Örebro stad finns två viktiga förbindelselänkar. 
Den ena följer Karlslundsåsen och den andra följer en höjdrygg med start i Öknaskogen vid 
Vivalla och sedan norrut. Båda dessa ekologiska korridorer är delvis fragmenterade genom att 
det bitvis är långt mellan värdekärnor. En annan viktig ekologisk länk är den som förbinder 
Venaskogen och Kränglan i norra delen av Örebro stad med Käglan-området där det finns 
större områden med bland annat gamla tallskogar. I södra delen av kommunen finns ett mer 
sammanhängande skogslandskap, men där värdekärnorna är mer spridda. 

 
Figur 1. Värdekluster för barrskogar i Örebro kommun 

 



Lövskogar 

Kartorna över lövskogar ser helt annorlunda ut än barrskogskartan. Lövskogarna i vår 
kommun är främst knutna till landskapet runt Hjälmaren och till olika förkastningsbranter där 
jorden är näringsrik eller kalkpåverkad. Lövskogarna runt Hjälmaren framträder tydligast i 
kartan - här finns ett pärlband av områden med höga naturvärden. Det handlar bland annat om 
sumpskogar med al och björk, gamla hagmarker och slåtterängar som har växt igen med 
lövträd, och miljöer runt de större herrgårdarna som i hela Sverige karaktäriseras av miljöer 
med gamla ekar och äldre lövskogar. På marker som översvämmas och på de närings- eller 
kalkrika jordarna trivs även ädellövträd som till exempel ask. Lövskogslandskapet runt 
Hjälmaren har sin naturliga fortsättning längre österut i Mälarlandskapet och östra Sveriges 
mycket värdefulla eklandskap. Att bevara och utveckla Hjälmarens lövskogslandskap är 
därför hög prioritet ur ett nationella perspektiv. I dagsläget är det få områden som omfattas av 
formellt skydd, som naturreservat, men Örebro kommun deltar i ett större samarbetsprojekt 
där länsstyrelser, skogsstyrelsen, andra kommuner och privata markägare deltar. Projektet 
syftar bland annat till främja lövskogsproduktion. 

Andra viktiga lövskogsmiljöer i kommunen finns som sagt i olika förkastningsbranter. En 
sådan är Kilsbergssluttningarna och området runt Vintrosa och Lanna. Ett annat är branten 
som går i Örebro stads södra kant där områden som Reträtten, Sommarro och Brunnsparken 
ingår. Ytterligare ett värdefullt område är längre söderut vid Asker i övergångszonen mellan 
slättlandskapet i Kvismaredalen och skogslandskapet söder om detta. 

 
Figur 2. Värdekluster för lövskogar i Örebro kommun. 



 
Figur 3. Värdekluster för ädellövskogar i Örebro kommun. Ädellövträd är de mer krävande lövträden 
ek, ask, alm, lind och lönn. 

 



Våtmarker 

De högsta naturvärdena i Örebro kommun är knutna till våtmarker. Viktigast är här de tre 
stora våtmarksområdena runt slättsjöarna Kvismaren, Tysslingen och Oset och 
Rynningeviken. Allt liv behöver vatten och näringsrika våtmarksmiljöer sjuder ofta av liv. De 
här områdena är även viktiga rastplatser för flyttfåglar som gör att de även är populära 
utflyktsmål. Andra våtmarksområden som syns i kartan är bland annat sumpskogar i 
Hjälmarlandskapet och större myrmarker insprängda i skogslandskapet i Kilsbergen, i 
Käglan-området och i de södra kommundelarna. Här handlar det om helt andra 
våtmarksmiljöer än i slättlandskapet – mossar och kärr.  

 

 
Figur 4. Värdekluster för våtmarker i Örebro kommun. 

 



Gräsmarker 

Den sista naturtypskartan visar värdefulla gräsmarker i kommunen. Det är marker som hålls 
öppna genom människans försorg med betesdjur eller slåtter. Marker som har betats eller 
skötts som ängar i långa tider har i regel mycket höga naturvärden. Här trivs ett myller av 
olika växter, insekter och fåglar som inte återfinns någon annanstans i landskapet. En viktig 
förutsättning är att markerna inte har gödslats – då tar triviala arter över. I dagens landskap är 
de ogödslade markerna dock ovanliga och i takt med att små jordbruk läggs ner minskar 
skötseln med betesdjur och slåtter. Kartan över värdefulla gräsmarker visar spridda ytor i det 
brukade slättlandskapet. Kartan har starka samband med både våtmarks- och lövskogskartan. 
Runt Kvismaren, Tysslingen och i Oset och rynningeviken sköts stora delar av de öppna 
våtmarkerna med slåtter eller bete. I kommunens lövskogsområden finns också en större 
koncentration av gamla betesmarker och andra värdefulla gräsmarker i det mer småbrutna, 
äldre jordbrukslandskapet. Kalkmark gynnar också många ovanliga växter knutna till 
betesmarker och ängar. Därför är områdena runt Vintrosa och Latorp i Kilsbergssluttningen 
värdefulla, liksom övergångszonen mellan slätt och skog längs vid förkastningsbranten vid 
Asker.  

 
Figur 5. Värdekluster för gräsmarker i Örebro kommun. 

 



Hot spots 

Den sista kartan i det här kapitlet visar ”hot spots”. Det är områden där värdekluster för flera 
naturtyper sammanfaller. Genom en överlagrings- och täthetsanalys kan man här peka ut delar 
av landskapet med stor variation av olika värdefulla naturtyper. Dessa områden är av stor vikt 
för biologisk mångfald då de inom kort avstånd erbjuder en stor variation av värdemiljöer. 

Hjälmarlandskapet är mycket viktigt, här finns värdekärnor för både lövskogsmiljöer, 
våtmarker och hävdade gräsmarker. Områdena runt Kvismaren och Tysslingen är också hot 
spots, liksom det rika landskapet runt Vintrosa och Latorp. Ytterligare ett område som pekas 
ut i analysen är markerna på marmorberggrund norr om Örebro stad. Den kalkrika 
berggrunden gör att det här finns artrika gräsmarker samtidigt som det finns våtmarker och 
områden med äldre tallskog.  

Örebro stad ligger delvis inom en hot spot i Hjälmarlandskapet, samt ligger mitt emellan 
denna hot spot och den längre västerut mot Tysslingen och Kilsbergsbranten. Svartån är här 
den viktigaste förbindelselänken. 

 

 

 
Figur 6. Hot spots – områden där höga naturvärden inom flera olika naturtyper sammanfaller. 



2 Analys av gröna nätverk i Örebro stad 

I södra Sverige finns det bara spillror kvar av det biologiskt rika landskap som fanns här för 
ca 150 år sedan. Omfattande utdikning av våtmarker och ett rationaliserat jord- och skogsbruk 
har lett till att ca 95 % av våtmarkerna, ängsmarkerna och de gamla skogarna har försvunnit. 
De områden som har kvar höga värden ligger ofta som isolerade öar i det i övrigt ganska 
artfattiga produktionslandskapet. Det gör att många växter och djur har svårt att förflytta sig 
mellan olika värdekärnor. För att hotade arter ska kunna överleva på längre sikt måste 
områden med höga naturvärden sammanlänkas till ett nätverk – en grön infrastruktur. 

För att få en bild av hur väl sammankopplad grönstrukturen är i och runt Örebro stad har flera 
spridningsanalyser, så kallade konnektivitetsanalyser, genomförts. Analyserna är gjorda med 
GIS-verktygen MatrixGreen och Conefor sensinode (se bilaga 2 för mer detaljerade 
metodbeskrivningar). Spridningsanalyser kan visa på vilka områden som kan vara viktiga 
gröna länkar. Sådana länkar kan ha stora värden i grönstrukturen genom att de med sitt 
geografiska läge knyter ihop olika värdekärnor, även om de inte själva har så höga 
naturvärden i dagsläget. 

Nedan visas resultaten av analyser för tre olika naturtyper: lövskogsmiljöer, öppna gräsmarker 
och en mer generell analys för ”vardagsnatur” där alla skogstyper och trädbärande marker 
ingår. 

 

 

 

Faktaruta: 

I ett landskap där de höga värdena bara finns kvar i isolerade fläckar, som små 
djurparker, minskar hela tiden den biologiska mångfalden. Störningar och tillfälliga 
händelser som till exempel ogynnsamt väder ett visst år, eller dålig tillgång på en viktig 
föda, kan göra att olika arter slås ut och försvinner från mindre områden. Om det då 
finns andra områden i närheten där arten kunnat överleva störningen, kan arten 
återkolonisera området där alla individer dog. Hur långt olika arter kan röra sig i 
landskapet varierar. Stora djur och många fåglar kan ofta förflytta sig stora avstånd, 
medan det kan handla om någon eller ett par kilometrar för mindre djur som ekorrar 
eller många insekter. Olika typer av miljöer fungerar även som barriärer för olika arter. 
Det kan handla om stora områden med öppna åkermarker för skogslevande djur, eller 
stora vägar eller tätt bebyggda områden för till exempel grodor. Vissa arter har mycket 
begränsad rörelseförmåga, och finns inte en lämplig livsmiljö inom ett par hundra meter 
så kan sådana arter inte sprida sig alls.  



Skog/vardagsnatur 

De första kartorna utgår från skog och trädklädda ytor. I analysen ingår de utpekade 
värdekärnorna som har höga naturvärden, men också alla andra skogsytor och trädklädda ytor 
i området. Kriterier på ytor som är med i analysen är att de är minst 0,5 ha stora (5000 m2) 
och har minst 10 % täckningsgrad av träd (såväl barr- som lövträd). Analysen är tänkt att 
spegla tillgången till ”vardagsnatur” som arter som till exempel ekorre och mindre fåglar 
nyttjar. 

I den första kartan är skogliga värdekärnor utpekade med blå färg, medan skogsmiljöer med 
lägre naturvärden har fått en färg utifrån hur stor betydelse de har som spridningslänk mellan 
olika värdekärnor.  

De flesta ytor som är med i analysen är plockade ur Örebro kommuns skogsbruksplan. 
Skogsbestånd som har en medelålder på minst 110 år har här fått naturvårdsklass 2 (betydelse 
för biologisk mångfald på nationell nivå) och bestånd som har en medelålder på minst 80 år 
har fått naturvärdesklass 3 (betydelse för biologisk mångfald på lokal nivå). I produktionsskog 
i södra Sverige motsvarar naturvärdesklass tre avverkningsmogna bestånd. Äldre skogar blir 
allt ovanligare i vårt landskap och i södra Sverige är det bara 4 % av skogen som klassas som 
”naturskog”, med äldre träd och varierad struktur. Att bevara de värdekärnor som ligger på 
kommunens mark är därför ett viktigt ansvarsområde ur både regionalt och nationellt 
perspektiv. 

 

 
Figur 7. Värdekärnor och spridningslänkar för skog. 



I kartorna är det tydligt att det finns många värdefulla områden i en ring runt Örebro stad. 
Inne i innerstaden finns det däremot inte så mycket naturmiljöer. Här dominerar intensivt 
skött parkmark, med dominans av öppna gräsmattor och mindre träddungar och planteringar. 
Svartån syns inte, men är viktigt stråk ändå. Att Svartån inte framträder i kartan beror på att 
parkytorna längs ån är uppdelade på många olika ytor som är för små för att komma med i 
analysen. 

Det finns en hög koncentration av värdekärnor på platån ovanför förkastningsbranten som går 
längs Örebros stads södra kant. Här ligger områden som Markaskogen, och större 
skogsområden mellan Brickebacken och Adolfsberg. I Södra skogen i Bista-området finns 
också många, men mindre värdekärnor. Karslund är en viktig länk från detta område norrut 
mot skogen på Karslundsåsen. Stor koncentration av värdekärnor finns också i nordöst om 
Örebro stad, med Venaskogen, skogarna öster om Lillån och skjutfältet. Dessa skogar länkar 
sedan vidare till Käglan-området som är ett relativt opåverkat skogsområde i kommunens 
nordöstra del. 

De områden som syns som viktiga spridningslänkar (ju rödare färg, desto tydligare funktion 
för spridning) ligger också främst i ”den gröna ringen” runt staden. Delar av Varbergaskogen 
och Öknaskogen, liksom södra delen av Hjärstaskogen är exempel på områden där 
naturvärdena inte är jättehöga, men som har fått höga värden som spridningslänkar.  

I Kartan nedanför syns en analys av spridningssamband. 1500 meter har här valts som 
avstånd, vilket är en sträcka som lite större arter och fåglar förväntas kunna förflytta sig. 
Kartan visar att det i dagsläget finns en fungerande ekologisk infrastruktur runt Örebro stad 
för arter som inte är specialiserade till någon särskild naturtyp utan kan nyttja flera olika 
sorters skogsmiljöer.  

I kartan nedan är de områden som i analysen faller ut som de 5 % viktigaste för spridning 
markerade med röd färg. De därefter 15 % viktigaste områdena för spridning är markerade 
med grön färg.  

 



 
Figur 8. Spridningssamband mellan olika skogsområden. 

 

Lövskog 

I detta avsnitt visas motsvarande kartor, men här begränsat till lövskog. Många arter är i 
verkligheten specialiserade och behöver särskilda typer av naturmiljöer för att de ska kunna 
hitta mat och boplatser. Många arter är till exempel knutna till lövskogsmiljöer.  

Den första kartan visar värdekärnor i blå färg och andra områden som kan fungera som 
spridningslänkar i andra färger. Jämfört med den generella skogskartan i ovanstående kapitel 
så finns det färre värdekärnor för lövskog runt Örebro stad. De flesta områdena ligger nära 
Hjälmaren och är en del av Hjälmarens lövskogslandskap. Viktiga områden finns även i 
förkastningsbranten längs södra kanten av staden. Som sagt ovan har ytor längs Svartån inte 
kommit med i analysen eftersom de är för små, men ekologiskt sett så är det gröna stråket 
längs Svartån en mycket viktig spridningslänk i vårt landskap. 

Jämfört med kartan för alla skogstyper ovan så visar kartorna över lövskogsmiljöerna en 
betydligt mer fragmenterad bild. Eftersom värdekärnorna är färre och ligger längre isär är det 
färre områden som kan fungera som spridningslänkar.  

I flera av kommunens reservat arbetar kommunen enligt skogspolicyn för att systematiskt öka 
andelen lövträd och skapa mer blandade bestånd där så är lämpligt.  



 
Figur 9. Värdekärnor och spridningslänkar för lövskog. 
 

 
Figur 10. Spridningssamband mellan olika lövskogsområden. 



Det är framför allt utmed Hjälmarstränderna som lövskogsmiljöerna ingår i ett fungerande 
ekologiskt nätverk. De viktigaste spridningslänkarna framträder här. Det finns även potential 
för att knyta ihop dessa områden med värdekärnorna i förkastningsbranten i södra delen av 
staden. Karlslund är ett annat viktigt område, men i Västra Örebro är lövmiljöerna mer 
fragmenterade. 

Nedan syns ytterligare en karta som visar på potentiella områden att förstärka de ekologiska 
sambanden med. I denna analys ingår inte de befintliga värdekärnorna utan olika parker och 
grönområden som sköts av parkförvaltningen. Analysen utgår inte från kända värden, utan 
bara geografisk position. 

I kartan syns några av de större vägarna som motorvägen som har gröna skyddszoner. 
Framträdande är även ett pärlband av parker som ligger nedanför förkastningsbranten, med 
bland annat Tybbleparken, Grönpepparparken, Hagen, Gustavsvik, Brunnsparken med flera 
parker i Adolfsberg. I väster framträder även parkstråket längs Älvtomtabäcken. 

 

 
Figur 11. Potentiella områden för utveckling av lövskogs-nätverket. 

 



Gräsmark 

Den sista serien med kartor visar öppna gräsmarker. I analysen ingår områden som idag är 
betesmarker (och därmed ingår i jordbruksverkets databas), men också parkytor som hävdas 
med slåtter eller slaghack (det vill säga ytorna har högvuxen vegetation som slås av en eller 
ett par gånger om året). Parkytorna är inte utpekade värdekärnor. De är inte inventerade och 
det finns inga uppgifter på vilka värden de hyser, men det kan förutsättas att många av ytorna 
inte hyser några högre naturvärden i dagsläget. Med skötsel inriktad på att få in fler arter i 
vegetationen, så finns det dock en stor potential att öka naturvärdena markant på dessa ytor. 

De viktigaste värdekärnorna ligger längs Hjälmarens stränder. Här ingår betesmarkerna i Oset 
Och Rynningeviken. Andra värdekärnor som syns i kartorna är betesmarker i Boglundsängen 
och Markaskogen. Även i denna karta är det få områden som kommer med i Örebros 
innerstad - här sköts den mesta parkmarken mer intensivt med gräsmattor som klipps flera 
gånger per säsong. När det gäller biologisk mångfald är sådana gräsmattor som ”gröna öknar” 
jämfört med naturbetesmarker och slåtterängar.  

 

 
Figur 12. Värdekärnor och spridningslänkar för öppna gräsmarker. 



Spridningsanalysen över hur sammankopplingen av gräsmarkerna visar att de viktigaste 
spridningslänkarna ligger i anslutning till värdekärnorna längs Hjälmaren eller de andra 
reservaten där det finns betesmarker. Även för gräsmarkerna syns en ring runt Örebro stad där 
de mer extensivt skötta gräsytorna på parkmark ingår. För gräsmarkerna har två 
spridningsavstånd använts, 1500 meter som använts för skogsnaturtyperna samt 500 meter. 
1500 meter anses vara maximalt spridningsavstånd för flera bin och insekter som flyger långa 
avstånd, medan vissa arter av vildbin snarare flyger ca 500 meter.  

Kartan där 500 meter använts som spridningsavstånd visar på ett nätverk av gräsmarker som i 
dagsläget är för fragmenterat för att vara ett fullt sammanlänkad grön infrastruktur. Som 
nämnts ovan så ingår även parkytor som i dag troligtvis inte hyser några högre naturvärden. 
Kartan där 1500 meter använts som spridningsavstånd visar ett mer sammanhängande 
nätverk. Den gröna ringen i Örebros utkanter blir tydligare och även stråk i mer tät 
bebyggelse framträder, som Lillåstråket och stråket längs Älvtomtabäcken, samt gräsytor 
längs större vägar som motorvägen och Glomman. 

 

 
Figur 13. Spridningssamband mellan olika gräsmarksområden. Spridningsavstånd 500 meter. 



 
Figur 13. Spridningssamband mellan olika gräsmarksområden. Spridningsavstånd 1500 meter. 

 

 
Figur 14. Potentiella områden för utveckling av gräsmarks-nätverket. 



 

I den sista kartan har samtliga parkytor som är tillräckligt stora tagits med, oavsett skötsel i 
dagsläget. Denna karta visar på potentialen att förstärka nätverket med gräsmarker med högre 
naturvärden. Genom att på utvalda ytor övergå från klippt gräsmatta till äng med stort inslag 
av blommor, kan såväl biologiska som sociala värden ökas. Många ytor i kartan har 
röd/orange färg vilket indikerar att det finns stor potential för att skapa sammanlänkade 
nätverk. 

 

Kombinerad karta 

 

Figur 15. Kombinerad karta med alla värdekärnor och spridningslänkar. 

 

Denna sista karta är en sammanslagning från analyserna av värdekärnor och spridningslänkar 
för alla naturtyperna. I kartan syns samma mönster som återkommit i föregående analyser. Att 
det inte finns naturmiljöer i Örebros innerstad, men att det i en grön ring runt staden finns 
desto högre värden. Särskilt stor koncentration av värdeområden finns det i zonen närmast 
Hjälmaren, i områdena nordöst om staden från Venaskogen och längre norrut öster om Lillån. 
Samt i förkastningsbranten och skogarna ovanför denna längs stadens södra kant. 

 



Bilaga 1 

Underlagsmaterial 

Nedan beskrivs det underlagsmaterial som använts för analyserna, uppdelat på producent. Material 
utgår från det som funnits tillgängligt på Örebro kommun samt från gängse geodatakällor som 
Länsstyrelsens GIS-portal, Miljödataportalen, Geodataportalen och Skogsdataportalen. 
 

Örebro kommun 

Skogsbruksplan. Här väljs ytor med äldre skog ut, beståndsålder >80 år. NO/NS-objekt tas inte in 
rakt av då de ibland har avsatts av andra skäl än höga naturvärden, t ex att de ligger på impediment. 
Skog med en ålder över 110 år värderas till klass 2. Skogen delas in i skogstyp efter 
trädslagsfördelning: Tallskog: >70% tall. Granskog: >70% gran. Barrskog: >70% barr. Blandskog: 
Löv 40-60% och barr 40-60%. Ädellövskog: >70% löv, >50% ädellöv.  
 
Parkytor/parkträd. Beskriver skötsel av Örebros parker. Artuppgift saknas för många träd, liksom 
stamdiameter. Ytorna är klassade efter skötseltyp. För att peka ut potentiellt värdefulla gräsmarker 
används ytor som sköts som äng och öppen naturmark.  
 

Skogsstyrelsen 

Nyckelbiotoper. En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens 
struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och 
fauna. Nyckelbiotoperna har förutsättningar för att hysa hotade och rödlistade arter. Samtliga 
nyckelbiotoper bedöms ha värden motsvarande minst klass 2.  
 
Område med naturvärde. Områden med naturvärde är de som i nyckelbiotopsinventeringen inte 
uppfyller kraven på nyckelbiotop, men ändå bedöms vara värdefulla för den biologiska mångfalden. 
Dessa bedöms ha värden motsvarande klass 3. Under inventeringen av nyckelbiotoper har man också 
registrerat andra objekt som har naturvärden, utan att nå upp till samma kvalitet som en nyckelbiotop. 
Resultatet används till rådgivning och planering av insatser för naturvården. 
  
Biotopskydd. Det är vanligt att livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter bara 
påträffas som små spridda öar i ett mer alldagligt landskap. I den svenska lagstiftningen finns en 
möjlighet att avsätta sådana områden som så kallade biotopskyddsområden. Skogsstyrelsen ansvarar 
för detta områdesskydd om biotoperna ligger på skogsmark, på annan mark är länsstyrelserna 
ansvarig. De områden som kan få denna status är, enligt lagtexten, "mindre mark- eller vattenområden 
som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda". Syftet 
med att skapa biotopskyddsområden är alltså enligt lagtexten förhållandevis entydigt de biologiska 
värdena. Det är vanligt att storleken på områdena som skyddas är 2-10 hektar men de kan vara upp till 
cirka 20 hektar stora. Rätten att färdas och vistas kan regleras i områdena, men i övrigt formuleras inga 
föreskrifter eller förbud för varje särskilt område. Det finns i stället en allmän regel från lagtexten, som 
säger att det i områdena inte får bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.  
 
Naturvårdsavtal. Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan Skogsstyrelsen, 
länsstyrelse eller kommun och markägare som är intresserade av naturvård. Syftet med avtalet är att 
bevara och utveckla områden med höga naturvärden.  



Avtalstiden kan variera mellan 1 och 50 år och utgör en del av det långsiktiga skogsskyddet. 
Markägaren får viss ekonomisk ersättning för de begränsningar i brukandet som avtalet medför. 
Ersättningen grundas på områdets skogliga ekonomiska värde (bedömt rotnetto) och avtalstidens 
längd. Naturvårdsavtal kan träffas både för områden som är beroende av skötsel för att bevara 
naturvärdena och för sådana områden där naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling. Områdena har 
vanligtvis en storlek på mellan 3 till 20 hektar men det förekommer områden på mer än 100 hektar.  
 
Övrigt biotopskyddsområde. Biotopskyddsområde används för att bevara mindre livsmiljöer för 
nationellt hotade arter och små skyddsvärda naturtyper i skogs- eller jordbrukslandskapet. Skogliga 
biotopskyddsområden hanteras av Skogsstyrelsen. 
 

Naturvårdsverket  

Skyddsvärda statliga skogar. Inventering av skogar på statens mark med naturvärden som motiverar 
bildande av naturreservat. Inventeringen utfördes av länsstyrelserna efter Naturvårdsverkets 
anvisningar på uppdrag av Regeringen. Inventeringen slutrapporterades 2004.  
 
Naturvårdsavtal (miljödataportalen). Naturvårdsavtal som tecknats mellan fastighetsägare och 
Naturvårdsverket eller länsstyrelse som avtalspart för staten. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal. 
Fastighetsägaren och staten eller en kommun kommer överens om en viss ekonomisk ersättning för 
fastighetsägaren mot att denne avstår från till exempel skogsbruk. Naturvårdsavtal kan träffas både för 
områden som är beroende av skötsel för att bevara naturvärdena och för sådana områden där 
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling. Avtalstiden kan variera mellan 1 och 50 år. Skogsstyrelsen 
och Naturvårdsverket vägleder tillsammans hur man kan gå till väga.  
 
NNK. Naturtypskarta, Naturanaturtyper inom skyddade områden. Naturtyper som ingår i art- och 
habitatdirektivet. Täcker Natura2000-områden, naturreservat och nationalparker. Karteringen är inte 
alltid komplett. En del ytor är t.ex. bara klassade som ”skog”. Dessa klasser tas inte med. Skiktet 
används där inte skogsbruksplanen täcker in.  
 

Länsstyrelsen 

Våtmarksinventeringen (VMI). Inventering av våtmarker som omfattar 4,3 miljoner ha i hela landet, 
varav ca 12 % är fältbesökta. Pågick under 25 års tid.  
 
Rikkärrsinventering, LST Örebro. Inventering som utfördes under åren 2005-2007. Ofta mycket 
artrika miljöer med högt pH-värde.  
 
Länsstyrelsen har i sitt naturvårdsprogram från 1984 pekat ut områden med värdefull natur. Dessa 
visas i figur 1 tillsammans med skyddad natur, men har inte tagits med i analyser eller utpekandet av 
värdekärnor då de inte är begränsade till en naturtyp, utan mer generellt avgränsade.  
 

Jordbruksverket 

Ängs- och betesmarksinventeringen (TUVA). Utförd 2002-2004, samt 2007-2013 och omfattar 
300000 ha ängs- och betesmarker i hela landet.  
 
Blockdatabasen. Databas med all stödsökt jordbruksmark i Sverige. Omfattar både åkermark och 
betesmarker.  
 



SMHI/Vattenförvaltningen (SVAR/VISS) 

Vattenytor/vattenlinjer från Svensk Vattenarkiv (SMHI). Kombineras med klassning av ekologisk 
status från vattenförvaltningen (VISS).  

Havs‐ och vattenmyndigheten 

Värdefulla vatten, Havs- och vattenmyndigheten/Naturvårdsverket.  
 

Kommentarer runt underlagsmaterialen 

För att hålla en hög kvalitet har de mest aktuella underlagen valts ut där aktualiteten kan bedömas 
relativt god. Metoden kräver en indelning av underlagen i naturtyper vilket också har utgjort en 
begränsning. Vissa underlag är mer generellt avgränsade än andra och inte alltid möjligt att klassa till 
naturtyp. Ett sådant underlag är Länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1984. Då det till viss del kan 
anses vara inaktuellt och tid inte funnits för att kontrollera trovärdigheten i avgränsningsen, har det 
inte tagits med som en del av den sammanlagda bedömningen av biologisk mångfald. 
Rekommendationen är att det utgör ett kompletterande underlag i en planeringssituation, separat från 
karteringen av biologisk mångfald. 

 

Värdeklassning 

Materialet som samlas in används sedan som underlag för en översiktlig naturvärdesbedömning. 
Värdeklassningen är kopplad till den SIS-standard för naturvärdesbedömning som tagits fram på 
uppdrag av Trafikverket (se tabell 1). I vissa fall har värdebedömningarna gjorts från egna kriterier 
specifika för uppdraget då någon fältinventering inte ingått, till exempel för skogsbruksplanen.  

Värdeklassningen ska inte ses som likvärdigt med en klassning efter fältbesök – detta gäller speciellt 
vattenmiljöer och framför allt vatten som inte är klassade som vattenförekomster. För dessa har inte 
funnits någon information – de är generellt klassade som klass 3 – påtagligt naturvärde. För en korrekt 
bedömning av vattenmiljöer bör man upprätta en separat vattenplan där data för bedömning samlas in. 
Att ändå ta med vatten vid kartering av ekosystemtjänster är viktigt då vattenmiljöer och angränsande 
områden erbjuder en mängd miljöer och utrymme för olika arter med olika krav – en god förutsättning 
för biologisk mångfald. Stadens parkplan har använts som ett av underlagen i analyserna. Dock saknas 
i den mycket information och underlaget har därför inte naturvärdesklassats utan enbart använts för 
analyser av habitatnätverk (se nedan). 



 

 

 



 

 



Bilaga 2 

Bakgrunds‐ och metodbeskrivningar 

 

Habitatnätverk 

En kartering av områden med hög biologisk mångfald är en bra start för att få grepp om värden, men 
den kan också kompletteras med studier av habitatnätverk i landskapet. Områden med lägre värden 
kan här ha en viktig funktion som ”stepping stones” i ett habitatnätverk beroende på sin position.  

Under senare år har man på nationell nivå inom naturvårdsarbetet börjat använda begreppet ”grön 
infrastruktur”. Målet med att arbeta med grön infrastruktur är att säkerställa att olika naturtyper och 
strukturer finns i landskapet, samt att dessa fördelar sig över Sverige på ett sådant sätt att den 
långsiktiga överlevnaden för arter och naturtyper är säker. Andra begrepp som används är ekologiska 
nätverk och spridningssamband.  
 

Fokusarter och habitatnätverk 

I många projekt där man arbetat med habitatnätverk har man använt sig av s.k. fokusarter som 
representerar en viss typ av miljö och kvaliterer som för med sig en hög biologisk mångfald. Utifrån 
fokusartens krav på sin livsmiljö kan man ställa upp kriterier som spridningsavstånd och olika miljöers 
framkomlighet och barriäreffekt. Ett sådant upplägg är ofta beroende av en detaljerad information av 
habitaten, helst fältdata eller en biotopkarta med information om biotopkvalitet. I vissa fall kan det 
vara mer meningsfullt att fokusera enbart på naturtyper och skapa generella avstånd för spridning och 
motstånd/barriärfunktion i omgivningen. För Örebro bedömdes det som en mer framkomlig väg för 
skogsnätverken då det saknades information om skogliga kvaliteter för de centrala delarna. Analyserna 
är dock gjorda med tanke på arter kopplade till lövskog respektive skog i allmänhet.  

Analyserna görs genom antaganden att arter knutna till respektive naturtyp har olika lätt  
att röra sig i olika miljöer. En art knuten till ädellövskog undviker kanske en väg genom  
barrskog, medan en barrskogsart lätt tar sig fram. Det regleras i analysen genom att man  
definierar olika motstånd för olika miljöer uppdelat på respektive samband. Dessa motstånd blir sedan 
en rasterkarta som används i spridningsanalysen. Byggnader bildar totala barriärer och bebyggelse har 
ett högre motstånd än skogsmark förutom för ängsnätverket.  

Skogsarterna har även högre motstånd att ta sig över öppen mark än arter knutna till ängsmarker. 
Motståndsvärdena bygger inte på några absoluta mått utan handlar om relativa värden. Analysen 
resulterar i spridningslänkar mellan livsmiljöerna längs den väg som programmet finner mest 
framkomlig. Resultatet ska tolkas försiktigt och inte ses som en absolut sanning eftersom det handlar 
om komplexa system.  

Man kan även analysera vilka patcher som tar mest ”trafik” och därmed har en extra  
viktig funktion i habitatnätverket, så kallade ”stepping stones”. I en sådan analys viktas  
parametrar som patchens storlek och naturvärde in eftersom större områden antas bidra  
mer till spridningen än små, samt områden med högre värden antas bidra mer än de med  
lägre. Miljöer som fungerar som stepping stones kan anses vara extra viktiga att bevara  
för att säkra den biologiska mångfalden.  

För att peka ut viktiga områden gjordes 3 nätverksanalyser med utgångspunkt från lövmiljöer, 
gräsmarker och skog. Här används inte bara värdekärnor utan även information från kommunens 
parkområden som inte är möjliga att värdeklassa, men som ändå kan ha en ekologisk funktion.  
 



Spridningsanalyser med GIS‐verktygen MatrixGreen och Conefor sensinode 

Analyserna av spridningssamband i Örebro utfördes med GIS-verktyget MatrixGreen (Bodin, Ö. och 
Zetterberg, A. 2010). Verktyget ger möjligheter att analysera hur områden av en viss naturtyp 
(patcher) hänger ihop med varandra i ett nätverk förbundet med länkar. Länkarna illustrerar den 
”effektivaste” vägen för en organism att transportera sig mellan sina livsmiljöer (habitat) genom 
områden där den kan spridas i varierande grad, men som inte har kvaliterer som livsmiljöer (matrix).  

För att kunna visa olika habitatöars och spridningslänkars olika betydelse i nätverket har sedan vidare 
analyser gjorts med hjälp av verktyget Conefor sensinode, som används som ett verktyg för 
beslutsstöd vid planering och bevarande. I analysen har områdenas storlek och naturvärde har viktats 
in för att beräkna ett s.k. Integral Index of connectivity. De fem och därpå följande tio procent 
viktigaste områdena för spridning är utmarkerade i kartorna. För potentiella områden har värdena för 
IIC varit låga då man här ännu inte har de värden som ger extra tyngd åt ett område. För att jämföra 
olika områdens inbördes vikt har man här i vissa fall illustrerat klassningen med måttet ”betweenness 
centrality” som beskriver hur centralt en yta är belägen i nätverket och därmed hur mycket ”trafik” 
som passerar genom den.  
 

Lövmiljöer 

Örebro kommun har områden med blandlövmiljöer i landskapet runt stadskärnan och även längs 
Svartån genom staden. Hjälmarens stränder och omgivande jordbrukslandskap är rikt på dels 
ädellövmiljöer med gamla ekar, dels triviallövmiljöer med al, asp och björk. För att representera dessa 
nätverk kan man tänka sig flygande arter, till exempel mindre hackspett, som helst vistas i 
skogbeklädda eller halvöppna landskap och undviker större hårdgjorda ytor och breda vägar. För att 
utveckla värden för dessa försöker man bibehålla lövdominansen och jobba med att skapa död ved.  

Underlag för patcher (livsmiljöer och stepping stones): Nyckelbiotoper lövskog, naturvärden lövskog, 
biotopskyddsområden löv, trädklädd betsmark från TUVA, Lövsumpskog, Skogsbruksplaneobjekt 
med lövdominans, grönytor i tätorten med dominans av löv. Här har alla träd som inte klassats som 
barr tagits med och antagits vara lövträd. För att bli en patch har kriterierna varit en minsta areal av 0,5 
ha och minst 10 % trädtäckning, vilket överensstämmer med FAO:s definition av skog. 
Trädtäckningen är schablonmässigt beräknad utifrån punktskiktet för parkträd.  
 

Ängsmarker/gräsmarker 

Ett motiv för att använda detta nätverk är möjligheten att jobba med de urbana miljöerna för att få in 
värden för biologisk mångfald i parkmiljön samt göra den mer attraktiv för människor. Artprofilen är 
vilda pollinerande arter som gynnas eller är beroende av öppna/halvöppna gräsmarker. Fokusarter 
omfattar solitära bin och humlor. Spridningsavståndet är definierat till 500 respektive 1500 meter för 
att täcka in aktivitetsradien hos olika arter av vildbin.  

Som underlag för habitatnätverket för ängs/gräsmarker användes främst ängs- och 
betesmarksinventeringen, men även blockdatabasen med betesmarker med miljöstöd, samt ängs- och 
betesmarksnaturtyper i skyddade områden. I stadsmiljön användes parkinformation med urval mot 
ängsartade miljöer och öppen naturmark (klass 4 och 5). Rena gräsmattor valdes bort som livsmiljöer, 
då dessa oftast har låg artrikedom och inte erbjuder kvaliteter tillräckliga för vildbin. Resultatet kan 
ses som en grov bild av hur ängsmarkerna hänger ihop då den ekologiska kvaliteten i de centrala 
delarna är osäker.  

Om man vill göra en mer detaljerad spridningsanalys kopplad till pollinerande vildbin skulle man 
behöva ha en mer detaljerad biotopkarta eller grönyteinventering för staden. Detta skulle vara 
värdefullt i flera hänseenden för planering av stadsutveckling och för att utveckla grönytorna för 
rekreation och biologisk mångfald.  
 



Generell grönstruktur med trädbärande marker/skogsmarker 

I detta nätverk vill man komma åt grönstrukturens ”vardagsnatur” – modellarter för denna är mindre 
krävande arter som t ex ekorre, entita, större hackspett etc. Man tänker sig att arterna har en relativt 
god spridningsförmåga och främst begränsas av tät bebyggelse och trafikerade vägar. 
Spridningsavståndet är definierat till 1500 meter.  

Underlaget är värdekärnor för skogstyperna samt trädbärande marker i parkskiktet. För att bli en patch 
har kriterierna varit en minsta areal av 0,5 ha och minst 10 % trädtäckning, vilket överensstämmer 
med FAO:s definition av skog. Trädtäckningen är schablonmässigt beräknad utifrån punktskiktet för 
parkträd och kan vara missvisande där detta inte är komplett.  

En analys av mindre trädbärande miljöer har gjort som en jämförelse med skogsnätverket – här 
kompletterades med trädbärande ytor ner till 0,1 ha.  
 

Kombinerad analys av kriterier för biologisk mångfald 

För att peka ut funktionen hos stadens grönytor kombinerades information från spridningsanalyserna 
med information från framtagandet av värdekärnor.  
 

Kartering av potentiella områden för biologisk mångfald 

Potentiella områden i stadskärnan utpekas utifrån resultaten i spridningsanalyser och framtagandet av 
värdeytor i stadskärnan, det vill säga vilken typ av skötsel ytan har i dagsläget. De ytor som idag sköts 
som gräsmattor och är större än 0,1 ha anses vara potentiella områden för biologisk mångfald i 
gräsmarker. Dessa graderas efter en spridningsanalys av potentiella marker enligt värdet integral index 
of connectivity (IIC). För skog anses alla områden med liten trädtäckning (<10%) på naturmark som är 
större än 0,5 ha vara potentiella områden och graderas efter värdet betweenness centrality (BC). 
Anledningen att man använder ett annat mått för gradering är att det i högre grad pekar ut områden 
som ligger centralt i nätverket i stället för att väga in storleken och naturvärdet. Detta för att kunna 
gradera skogsområden där vi har lite information om kvaliteter. Potentiella områden för skog 
överlappar till viss del potentiella områden för gräsmarker.  

Spridningsavstånden är desamma som för befintliga värdeområden, men för att göra prioriteringen av 
gräsmarker inbördes användes enbart 1500 meters spridningsavstånd, d v s det som gäller vildbin med 
god spridningsförmåga.  
 

Kartering av bristområden för biologisk mångfald 

Bristytorna sammanfaller till stor del med potentiella områden. För stadskärnan utpekas grönytor 
större än 0,1 ha som inte har en direkt funktion som spridningslänkar som bristområden. Även 
parkytor som inte är gröna är bristområden för biologisk mångfald i skog och ängsmarker.  
Bristområden utanför stadskärnan är alla områden med stora monokulturer, exploaterad mark och där 
strukturer för spridning saknas mellan de utpekade värdeområdena. Dessa kartläggs dock inte i detta 
uppdrag. 
 

Värdekluster  

Värdekluster visar var i kommunen de högsta värdena för respektive naturtyp finns och hur de hänger 
samman. Värdekluster bygger på teorin om metapopulationer – flera närliggande områden kan stärka 
varandras funktion i landskapet och områden med högre värden bidrar mer till klustrets värde. 
Klustren är byggda utifrån en buffertanalys av värdekärnor där buffertavståndet bygger på varje 
värdekärnas areal och naturvärde. Klustret ges sedan ett värde utifrån högsta värdet hos ingående 
värdekärnor.  
 



För att ta fram klustret används följande buffertavstånd: 
 

 
 
Avstånden speglar inte någon specifik spridningsprofil utan enbart teorin att områden med höre värden 
och större areal har större potential att utgöra källhabitat. Resultatet ger en geografisk bild av var de 
högsta värdena är koncentererade i landskapet lämplig för översiktsplanering och den kan användas 
som ett underlag för prioriteringar av åtgärder för biologisk mångfald. För detaljerad planering bör 
man alltid använda underliggande värdeskikt - värdekärnorna. För vatten görs ingen buffertanalys då 
gränserna mellan vatten och land är skarpare än när det gäller de terrestra biotoperna emellan. 
 
 

Hotspots – landskapspartier med stor variation av värden 

För att peka ut områden med stor variation av värdefulla naturtyper - hotspots - användes en 
överlagringsanalys och täthetsanalys. Dessa områden kan sägas vara extra viktiga för biologisk 
mångfald på landskapsnivå då de omfattar en mångfald av olika miljöer. För att peka ut områden med 
samlade värden, d. v. s. med överlapp mellan värdekluster gjordes en överlagring mellan naturtyperna. 
Områden med 2 eller flera överlappande naturtypskluster användes sedan i en täthetsanalys. 
 

 
 



      
      
      
 


