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Vem är jag

• Länsstyrelsen Östergötland GIS-samordnare

• Nationellt GIS-stöd för GI 

• Webb-gis, data-tillgänglighet, server, teknik

• Vatten med på ett hörn

• Jobbat 15 år med vattenfrågor

• Hav och vatten  efter nyår.



Nationellt har vi gjort två projekt

Vad har vi gjort limniskt

1. Hitta värdetrakter i limnisk miljö från 
befintlig data

2. Lövkantzoner utefter vattendrag



Fokus i arbetet

Hur är tänket inom GI, vad ska plockas fram

Värdekärnor och värdetrakter (även 

potentiella) för naturtyper och arter,

Strukturer, funktioner och processer som 

möjliggör en fungerande grön 

infrastruktur,

Områden med hög förändringstakt 

och/eller högt påverkanstryck.



Generellt hur hittar man värdetrakter?

Arbetsgång

1. Plocka ut på en karta vad som är 
värdefullt utefter vatten

2. Räkna ut var det finns mycket ”bra 
saker” 

3. Ringa in det som har tillräckligt 
mycket bra saker som värdetrakt.

Allt ”bra” täthetsanalys värdetrakt

Frågor.

1. Vad är vatten?

2. Vad är värdefullt?

3. Vad är tillräckligt mycket?



Nationella analyser om värdefulla gräsmarker

Exempel gräsmarker

SJV Markklasser 2016

SJV Markklasser 2013

SJV Äng- och betesmarksinventering

SJV Jordbruksblock 2016

Totalt 40-tal olika klasser

Värden summeras till nätverk och 

värdetrakter



Status vattenförvaltningen 2012

Vad är limniska miljöer

• Vattenförekomster

• +Svämplan

• Fastighetskartan vatten

• Hydrologisk nätverk

• Hitta värden i och i anslutning till vatten

Vad är vatten?



Vatten och områden i anslutning till vatten

Vatten på 
fastighetskartan

Väljs ut inom 
området

Buffras med 30 
meter

Och svämplan
Slås samman

Och klipps 
utefter området

Allt vatten på 
fastighetskartan 
med buffert på 30 m 
samt svämplan



Vatten och områden i anslutning 
till vatten

Olika resultat.

• Allt vatten på fastighetskartan ger 
väldigt mycket

• Svårt att analysera 

• Mycket diken

• Många falska positiva svar

• Enbart vattenförekomster relativt få 
vatten.

• Riskerar att missa många 
värden

• Svämplanen svåra i slättbygd



Vad är värdefullt

Värden i limniska miljöer

• Vattenförvaltning 

• Modellerade strömsträckor

• Klassade elfisken (bedömningsgrunder)

• Biotopkartering

• Strukturelementbiotoper

• Landinventeringar som fångar in stränder

• Nyckelbiotoper

• VMI

• Arter från analysportalen

• Skyddade områden

• Naturreservat

• Nationalparker

• Biotopskydd

Status vattenförvaltningen 2012



NB, VMI 
summeras

Arter, elfisken, 
Biotopkartering summeras

Värden plockas fram via modeller



Viktas och summeras geografiskt

• Underlagen viktas och maxvärdet i varje cell plockas 
fram.

• Täthet räknas på 1000 m sökruta genom
Focal statistics



Bara vattenförekomster

Resultat visar kluster av utpekade värden

Elfisken, havsöring

Sedan tidigare 
utpekade 
naturvärdesobjekt

Naturreservat som 
täcker vatten, stora 
ytor

VMI-objekt

Länsgränsen



Allt vatten

Resultat visar kluster av utpekade värden

Elfisken, havsöring

Sedan tidigare 
utpekade 
naturvärdesobjekt

Naturreservat som 
täcker vatten, stora 
ytor

VMI-objekt

Länsgränsen



Östergötland

Ok att köra för ett län

• Nyckelbiotoper, vmi slår igenom

• Särskilt med små vattendrag

• Strandängar och sänkta sjöar i 
jordbruksområden.

• Mycket pekas ut.

• Fungerar som ett underlag för 
fortsatt analys.



Svårigheter med underlag
Biotopkartering

• Protokoll A används för att beskriva 
biotoper i vattendraget, t.ex. 
växtlighet och vattenhastighet

• Protokoll B används för att beskriva 
biotoper i vattendragens omgivning 
och närmiljö



Biotopkartering

Saknar geometrier nationellt

• Det saknas till stor del uppgifter om var saker 
finns geografiskt.

En kartering ingen värdering. 

• Det finns ingen enhetlig värdering av 
materialet.

• Ingen naturvärdesklassning

• När blir det en värdekärna?
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Rödlistade arter, biotop sjöar, vattendrag

Arter

Analysportalen+ artfakta

• Inventeringsinsatsen styr utfallet

• Svårhanterliga datamängder nationellt.

• Signal- eller nyckelarter var inte färdigt.

• Hur ska vi använda typiska arter

• Miljöövervakningen inte inriktad på ovanliga 
arter

• Nationella riktlinjer och analyser behövs

Typiska arter 3260Miljöövervakning rödlistad

0,16%



Slutsats

• Det går tekniskt att analysera fram potentiella 

värdetrakter 

• Grön infrastruktur i sötvatten bygger på 

expertbedömning av kunniga limnologer

Vi behöver:

• Våga värdera våra vatten 

• se över våra databaser och deras användning

• skapa en metod att peka ut lagom stora vatten

(vattenförande året runt?)



GIS-baserad analysmetod för ekologiska kantzoner
vid sjöar och vattendrag

• Bygger på Cadaster env. 

• Ny marktäckedata 10X10 m 

• Test-data under produktion nu

• Test för kantzon med lövträd

Och i verkligheten



GIS-baserad analysmetod för ekologiska kantzoner
vid sjöar och vattendrag

• Test för kantzon med lövträd

• Blandning av slätt och skog

• Förekomst av lövskog och 

lämpliga platser för att 

etablera ny lövskog.

Kantzon med löv i analysen Och i verkligheten



GIS-baserad analysmetod för ekologiska kantzoner
vid sjöar och vattendrag

Torr lövblandad barrskog till höger och fuktig lövblandad barrskog till 

vänster, den smala översvämningszonen utefter vattendraget har inte 

klassats i Cadasterdata.



Var ska det till ny lövskog

• Existerande lövskog 

• Kostnad för att etablera ny 
lövskog varierar.

• Befintliga ytor utvidgas

• Stora sammanhängande 
områden prioriteras

• Jo det funkar tekniskt men 
frågor kvarstår.



FRÅGOR?



Vi ska plocka fram värdekärnor och värdetrakter inom en naturtyp.

Hitta vad som är värdefullt

Värdeelement

• Element med positiv betydelse 
för biologisk mångfald t.ex. 
arter, livsmiljöer/habitat och 
funktioner. 

Värdekärna

• Ett sammanhängande område 
som bedöms ha en stor 
betydelse för fauna och flora 
och/eller för en naturtyp.

Värdetrakt

• En värdetrakt är ett område 
innehållande ett flertal 
värdekärnor där det finns ett 
ekologiskt samband mellan dessa 
och där även spridning av 
arter kan ske.

Från wwf: vattendrag och svämplan



Urval av vatten

Hydrologiskt nätverk svämplan



Data från vattenförvaltningen

• Grov geografik skala, vattenförekomster är 
stora.

• Fokus på påverkan snarare än värden

• INGEN NATURVÄRDESKLASSNING
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Modellerade strömsträckor

• Fungerar i större vatten men det 
mesta finns i små diken.

• Troligen artifakt


