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Abstract 
 
The rural landscape of Sweden has changed rapidly during the 20:th century. Measurements from 
1927 compared to those from 1990 show that the area of non managed pasture in Sweden has 
declined by 86.7 %. Since a lot of threatened and rare species are dependent of this kind of land, 
these figures are alarming. During the last 30-40 years non managed pasture has declined due to 
abandonment, tree planting and preparation with fertilization and weed control. Today most cattle 
and grazing animals are found on sown and fertilized fields. This is largely due to the economical 
financing and the management advice that the Government provided until the 1980’s. Today tree 
production and environmental issues are described as equally important in the forestry act. One of 
the main tasks of the National Board of Forestry is to work towards the goals of that act.  
 
This thesis is based on an assignment from the National Board of Forestry. The aim is to find an 
effective and reliable method to examine the occurrence and the state of overgrowing pasture in 
Västra Götaland in Sweden. The state of these areas is supposed to be examined both in terms of 
nature restoration and tree production. Furthermore there will be a discussion over suitable counter-
measures for the chosen areas. The areas of interest are non managed pasture, which stopped being 
grazed 10-40 years ago.  The work area is located 10 km northeast of Borås and had to fulfill three 
criteria: plentiful of overgrowing pasture, high values of nature interest and that the area was covered 
by the new satellite images at the National Board of Forestry.  
 
The state of these areas is examined by fieldwork, so the field protocol is an important part of the 
work. The field protocol was created in cooperation with the National Board of Forestry and is very 
extensive as a lot of criteria were to be examined. Different kinds of values of nature interest, like 
different kinds of production conditions, demand different kinds of treatment. The highest values of 
nature interest were mostly found among the big older trees. When finding single objects of high 
natural value like these big older trees it is enough to keep the vegetation low around the tree, so that 
it stands freely and much light comes in. If there are more values of nature interest left, rotation 
pasture could be one solution. Some animal species are benefit from higher vegetation but herbs and 
mushrooms often are benefit from lower and some insects demand a mix of vegetation in its 
immediate surroundings. If there are no such values and the tree cover has developed quite far this 
could be used for production, if the quality is satisfying. 
 
A factor that would have been of interest in the field protocol that is now missing is canopy density. 
This would be of interest both from a tree production point of view and to draw conclusions about 
the spectral signature. This can easily be measured in field and would also give a more certain 
measure of dominating tree species.  
 
It is of great importance to take several aspects in account when deciding how to take care of an area. 
There is a big risk that some natural values are lost if only herbs and species richness among those 
get attention. It is also of great importance that the decision maker is open for the possibility that 
some natural values could have come after the non managed pasture area was abandoned. This state 
is unstable and would not continue to evolve freely. However intensive pasture is not recommended 
either. 
 
Studies of the possibility to use digital satellite images for the identification of areas with overgrowing 
pasture were made on two SPOT5 scenes acquired 2003-06-03. Two different methods were tested 
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for classification of satellite data: supervised and unsupervised. The collected field data was used as 
reference material in the classifications and evaluation of the results. The goal was that the resulting 
data file should cover as many visited field sites with overgrowing pasture as possible and at the same 
time cover as small an area as possible, so that the data file wouldn’t cover other kinds of lands. The 
best result was achieved with an unsupervised maximum likelihood standard classification with 40 
classes, which had the highest amount used. When evaluating the accuracy it became clear that the 
resulting file covered the overgrowing pastures in the working area with few exceptions. The 
problem was that other kinds of overgrowing land (as fields) and boundaries between open land and 
forest were also covered. Since the mapping results were improved as the amount of classes 
increased, it seams like what a larger amount of classes, for example 45 or 50, would give a better 
result.  
 
To get an acceptable and reliable result when mapping overgrowing pasture with classification of 
satellite images, both the spectral and the spatial resolution must be high, in particular the spectral 
resolution. 
                
            
       

 4



Igenväxande hagmarkers förekomst och tillstånd i Västra Götaland 
- En utveckling av två arbetsmetoder 

 

Innehållsförteckning 
 
 
ABSTRACT       3 
 
1. INLEDNING      7 
 
1.1 UPPGIFT OCH SYFTE      7 
1.2 AVGRÄNSNINGAR      8 
1.3 UPPLÄGG AV UPPSATSEN     8 
1.4 TERMER OCH DEFINITIONER     8 
 
2. BAKGRUND      11 
 
2.1 HISTORISK BAKGRUND     11 
2.2 HAGMARKERNAS BETYDELSE UR NATURVÅRDSSYNPUNKT   13 

2.2.1 Kärlväxter      13 
2.2.2 Kryptogamer      13 
2.2.3 Signalarter      14 
2.2.4 Betydelsen av gamla träd och död ved    15 

2.3 PROCESSER ATT BEAKTA     16 
2.3.1 Successionen      16 
2.3.2 Spridning, invandring och konnektivitet    17 

2.4 LAGAR OCH EU-BIDRAG     18 
2.5 FJÄRRANALYS OCH GIS     19 
 
3. BESKRIVNING AV ARBETSOMRÅDET    21 
 
4. BEDÖMNING AV TILLSTÅND OCH NATURVÄRDE   23 
 
4.1 MATERIAL OCH METOD     23 

4.1.1 Lokalisering av besöksytor     23 
4.1.2 Fältprotokollet      28 

4.1.2.1 Beskrivning av tillståndet     29 
4.1.2.2 Beskrivning av naturvärden     29 
4.1.2.3 Beskrivning av angränsande områden     30 

4.1.3 Fältarbetets genomförande     30 
4.1.4 Efter fältarbetet      31 

4.1.4.1 Korrigering av skikt med besökspunkter    31 
4.1.4.2 Länkning och överföring av data     31 
4.1.4.3 Artbestämning av kryptogamer     32 

4.2 RESULTAT      32 
4.2.1 Tillståndsbeskrivning      32 
4.2.2 Naturvärdesbedömning     36 

 
5. IDENTIFIERING MED HJÄLP AV DIGITAL SPOT DATA   39 
 
5.1 MATERIAL OCH METOD     39 

5.1.1 Träning      39 
5.1.2 Klassificering och nogrranhetsutvärdering    40 

5.2 RESULTAT      42 

 5



Igenväxande hagmarkers förekomst och tillstånd i Västra Götaland 
- En utveckling av två arbetsmetoder 

 
 
6. DISKUSSION      47 
 
6.1 BEGRÄNSNINGAR      47 
6.2 UTVÄRDERING AV DE IGENVÄXANDE HAGMARKER SOM BESÖKTS I FÄLT 48 
6.3 UTVÄRDERING AV FÄLTPROTOKOLL OCH FÄLTARBETE   48 
6.4 FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR AV FÄLTPROTOKOLL OCH FÄLTARBETE  49 
6.5 FÖREKOMSTEN      50 
6.6 ÅTGÄRDER      51 
 
7. SLUTSATSER      53 
 
8. FÖRSLAG PÅ TILLVÄGAGÅNGSSÄTT    55 
 
8.1 FÖREKOMST      55 
8.2 FÄLTARBETE      56 
8.3 ÅTGÄRDER      57 
 
SAMMANFATTNING      59 
 
REFERENSER      61 
 
APPENDIX A - FÄLTPROTOKOLLET     65 
 
APPENDIX B – FÄLTPROTOKOLL NUMMER 2    67 
 
APPENDIX C – NATURVÅRDSKLASSNING AV TRÄD ENLIGT M. SÖRENSSON 69 
 

 6



Igenväxande hagmarkers förekomst och tillstånd i Västra Götaland 
- En utveckling av två arbetsmetoder 

 

1 Inledning 
 
Mellan åren 1927 och 1990 minskade naturbetesmarkerna med 86.7%. Dessa siffror är alarmerande 
eftersom många av dagens hotade och sällsynta arter är beroende av dessa marker. En betydande 
anledning till den minskande arealen naturbetesmark är att staten ända in på 1980-talet i sin 
rådgivning verkade för att dessa marker antingen skulle bearbetas med konstgödsel och 
ogräsbekämpning eller planteras med träd (företrädesvis granskog).  Alternativet var att lämna dem 
orörda. Numera finner man betesdjur framför allt på sådd, gödslad åker.  
 
Igenvuxna hagmarker behandlas i Skogsvårdslagen och kan där vara exempel på hänsynskrävande 
biotoper och värdefulla kulturmiljöer. Även grova, vidkroniga träd som ofta finns på gamla 
naturbetesmarker samt betespräglade skogar faller under Skogsvårdslagen. I dagens skogspolitik är 
produktion och miljö lika viktiga och att arbeta för dessa mål är en av Skogsvårdsstyrelsens (SVS) 
huvuduppgifter. 
 
Detta examensarbete är gjort på uppdrag av SVS i Västra Götaland. 
 
 

1.1 Uppgift och syfte 
 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att utveckla arbetsmetoder som rör igenväxande 
hagmarker i Västra Götaland med avseende på:  

• dokumentation och bedömning av tillstånd, 
• identifiering av förekomst. 

 
Tillståndet skall på ett noggrant och samtidigt effektivt sätt beskrivas både ur naturvårds- och 
produktionssynpunkt. Därför utvecklas under examensarbetets gång ett fältprotokoll, vilket har en 
viktig roll i denna del av arbetet. Tyngdpunkten ska emellertid gälla naturvårdsaspekten. Baserat på 
litteraturstudier ges även rådgivning om åtgärder.  
 
SVS visade intresse för att en fjärranalysbaserad metod användes vid detekteringen av förekomst av 
igenväxande hagmarker då de nyligen fått in spatiellt högupplösta SPOT5 satellitbilder över Västra 
Götaland. Anledningen till att det vore intressant att en fjärranalysbaserad metod med satellitbilder 
utvecklas, är att en sådan skulle kunna vara effektivare än traditionella tillvägagångssätt. En lyckad 
identifiering och detektering av dessa marker med hjälp av flygfoton och klassificering av 
satellitbilder innebär att dessa visuellt visas direkt och över hela det område som den klassificerade 
satellitbilden täcker. Dessa satellitbilder kombinerat med flygbilder utgör därför grunden för denna 
metod. 
 
Inledningsvis definierade SVS uppgiften på följande vis: 
"Förekomst av och tillstånd för de hagmarksskogar där bete fortfarande ägde rum för 15-30 år sedan. 
Vilka alternativ har SVS i rådgivningen kring skötseln av dessa skogar? Hur identifierar SVS på bästa 
sätt de högsta naturvärdena i dessa skogar resp bästa förutsättningarna för till ex  lövproduktion? 
(GIS-tillämpning)”  (Skogsvårdstyrelsen 2003a).  
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Denna uppgift avgränsades och omdefinierades redan i ett tidigt skede av arbetet och efter 
diskussioner med handledare formulerades ovanstående syfte med examensarbetet. 
 
 

1.2 Avgränsningar 
 

Fokus för examensarbetet gäller naturbetesmarker, vilka skall ha slutat betas för 10-40 år sedan. 
Anledningen till max-gränsen 40 år beror framför allt på två faktorer:  

• Det skall inte ha gått så lång tid att höga naturvärden vilka gynnas av öppenhet, inte går att 
finna.  

• SVS i Västra Götaland har tillgång till Ekonomiska kartan från 1960-talet. Denna är baserad 
på flygbilder och därför lämplig att använda vid jämförelse med nutida digitala ortofoton. 

 
Samtidigt är det i detta arbete av intresse att även titta på de marker som ligger på gränsen till att 
restaurering skall vara möjlig och där alternativet lövproduktion är av större intresse.   
 
För att inom ramarna för den avgränsade tiden kunna fördjupa arbetet var det nödvändigt att 
begränsa omfattningen på den av SVS inledningsvis definierad arbetsuppgiften. Det som framför allt 
avgränsats är frågan om rådgivningen, vilket endast ytligt behandlas i uppsatsen. Likaså har frågan 
om bästa sättet att identifiera höga naturvärden respektive bästa förutsättningarna för lövproduktion 
ändrats från att dessa två motpoler skulle väga lika tungt till större fokus på identifiering av 
naturvärden. Dock beaktas lövproduktionsförutsättningarna fortfarande, men det är mer kontra 
naturvärdena, alltså som ett andra hands alternativ.  
 
 
1.3 Upplägg av uppsatsen  
 
Eftersom uppsatsen behandlar de igenväxande hagmarkerna inom två så pass skilda ämnesområden 
(GIS och fjärranalys kontra naturvård), att metoderna och därför även resultaten är tydligt skilda från 
varandra, så delas uppsatsen upp efter detta för att bli mer lättillgänglig. Metod och resultat 
behandlas därför under de två kapitlen 4 och 5, där kapitel 4 behandlar ”Bedömning av tillstånd och 
naturvärde” och kapitel 5 ”Identifiering med hjälp av digital spotdata”.     
 
Uppsatsen är kronologiskt upplagd. Anledningen till att tillstånds- och naturvårdsdelen behandlas 
före GIS- och fjärranalysdelen är för att fältarbetet utfördes i början av examensarbetet. Detta 
berodde på att data insamlat från fält användes vid GIS- och fjärranalysarbetet. Dessutom innebar 
det en fördel vid artbestämningen av kärlväxterna att fältarbetet utfördes i ett så tidigt skede som 
möjligt eftersom detta arbete genomfördes under hösten.  
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1.4 Termer och definitioner  
 

Nedan beskrivs allmänt vad vissa facktermer generellt innebär samt hur andra termer definieras i 
denna uppsats. 
 
Biotop -  Minsta delen av ett habitat som har enhetliga ekologiska förhållanden. 
 
Fröbank – Förråd av vilande frön i marken, som gror vid rätt betingelser. 
 
Gallring – En beståndsvårdande åtgärd, där vissa trädstammar huggs ned och tas bort, som ger ett 
virkesuttag före slutavverkningen. 
 
Gallringsmall – Ett hjälpmedel för att bättre kunna ange när och hur en gallring bör göras. 
 
Grundyta – Term som används inom skogsbruket och innebär summan av samtliga levande träds 
genomskärningsyta i brösthöjd per hektar.  
 
Habitat – Den plats där en art har sin hemvist. 
 
Hagmark – Här avses naturbetesmark, det vill säga betesmarker som inte blivit plöjda och/eller 
gödslade.  
 
Impediment – Obrukbar mark. 
 
Inäga – Inhägnad betesmark. 
 
Klave – Instrument för att mäta trädets diameter.  
 
Korridor – En term inom landskapsekologi som syftar på en smal remsa av en specifik 
markanvändningstyp som skiljer sig från omgivande markanvändningstyper, den kan exempelvis 
utgöra en väg för arter mellan patcher vilka utgör dessas habitat. 
 
Kryptogam – Sporväxter som exempelvis lavar, mossor och svampar. 
 
Kärlväxt – Växter med ledningsvävnad, som exempelvis gräs och örter. 
 
Monofag – Organismer som är specialiserade på och beroende av ett slags föda. 
 
Mulm -  Består av murket trämjöl som bildas i stammarnas håligheter i gamla grova träd. I denna lever 
en rik och specialiserad fauna som exempelvis utgörs av skalbaggar, tvåvingar och klokrypare. 
 
Ortofoto – Ett flygfoto som rektifierats differentiellt och därför är skalriktigt även när terrängen är 
kuperad.  
 
Patch – Landskapsekologisk term som syftar på en relativt homogen yta i naturen som skiljer sig från 
omgivningen. 

 9



Igenväxande hagmarkers förekomst och tillstånd i Västra Götaland 
- En utveckling av två arbetsmetoder 

 
 
Pixel – En ruta med ett värde i det rutnät som utgör en rasterbild. Detta utgör alltså den minsta delen 
i exempelvis en satellitbild. 
 
Polygon – En yta och figur som hålls samman av en enkel stängd polylinje, där varje enskilt 
linjesegment är rakt och dessa hålls samman med noder. Om exempelvis polygonen är fyrkantig 
befinner sig noderna i de fyra hörnen. 
  
Rasterstruktur – Datastruktur som representerar ett fält i form av ett regelbundet rutnät av 
pixlar/celler. Varje cell i rastret tilldelas ett värde som motsvarar den yta som skall representeras. 
Rutnätet är uppbyggt av ett antal rader och kolumner där ett objekts position anges av vilken rad och 
kolumn i rastret den befinner sig i. Varje cell i rastret måste ha ett värde.  
 
Relaskop – Redskap i fält för att mäta grundytan. Detta består av två handtag, som sitter ihop med en 
kedja, med ett centimeterbrett spår på den en ena och en centimeterbred pigg på den andra. Man 
håller ena handtaget under ögat mot kinden och kedjan sträckt samtidigt som man siktar på 
omgivande träd i brösthöjd genom spåret i det andra handtaget. Man utgår ifrån en viss punkt där 
man står och räknar sedan alla de träd som med stammen i brösthöjd fyller upp eller är större än 
spåret. Varje räknat träd representerar en kvadratmeter per hektar.   
 
Spektral signatur – De observerade våglängderna som emitteras från ett visst objekt.  
 
Sporprov – Ett prov på sporer från svampars fruktkroppar. Detta tas genom att försiktigt ta bort 
hatten från foten och därefter placera den på ett vitt papper under några timmar, exempelvis över 
natten. Sporerna hamnar då på det vita papperet. Detta gör man eftersom färgen på sporerna utgör 
ett vikigt nyckelsteg vid artbestämning. 
 
Stepping stones – Lanskpsekologisk term som syftar på mindre patcher som ligger isolerade från 
varandra, men ändå inom ett avstånd som möjliggör rörelse av arter från en patch till en annan. 
 
Substrat –  Den materia som en viss art är beroende av för sin fortlevnad. Exempelvis utgörs 
vedlevende insekters substrat av ved. 
 
Utmark – Ej inhägnad betesmark, exempelvis skogsbete. Djuren går fritt. 
 
Vektorstruktur – Datastruktur där objekt lagras som ordnade par eller trippletter av koordinater, vilka 
uttrycker positionen i ett plan. Det är lätt att knyta attribut till de enskilda objekten, vilka kan utgöras 
av punkter, linjer och polygoner. 
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2 Bakgrund 
 
Mellan åren 1987 och 1992 genomfördes rikstäckande inventeringar av ängs- och hagmarker i 
Sverige på uppdrag av staten genom naturvårdsverket. Vid en jämförelse med data från 1927 kunde 
man konstatera att från 1927 till 1990 har arealen naturbetesmark minskat med 1 268 000 hektar, 
d.v.s.  86,7% (Ekstam & Forshed, 2000). Dessa siffror är alarmerande, särskilt eftersom 
naturbetesmarkerna utgör och hyser habitat, som exempelvis grova gamla vidkroniga ekar, för många 
hotade och sällsynta arter. 
 
I dagens skogspolitik är produktion och miljö lika viktiga. Att arbeta för de skogspolitiska målen är 
en av skogsvårdsstyrelsens huvuduppgifter. Tillsynen enligt skogsvårdslagen är en viktig del av detta. 
Inventering av skog och natur, rådgivning och förmedling av statligt stöd till skogsägare är andra 
viktiga medel. Genom sin uppdragsverksamhet kan skogsvårdsstyrelsen dessutom erbjuda 
skogsägarna praktisk hjälp med utförandet av olika arbetsuppgifter. Vid sidan av skogsvårdslagen är 
skogsvårdsstyrelsen också tillsynsmyndighet för delar av miljöbalken. Anmälan för samråd måste 
göras om skogsbruksåtgärder väsentligt ändrar naturmiljön. Skogsvårdsstyrelsen kan också besluta 
om biotopskydd för små områden med värdefullt växt- och djurliv (Skogsvårdsstyrelsen 2003b). 
  
 
2.1 Historisk bakgrund 
 
De hägnade hagmarkerna är en relativt sentida företeelse som inte uppkom förrän på 1800-talet, 
delvis till följd av laga skifte och tekniska framsteg. I nästan 2000 år var betesmarkerna uppdelade i 
inäga och magrare utmark. Under senare årtionden har jordbrukslandskapet förändrats dramatiskt. I 
takt med globalisering och ökad konkurrens har rationaliseringar och stordrift lett till allt mindre 
variation i landskapet, vilket i sin tur lett till minskad artrikedom och glesare förekomst av många 
arter (Götmark et al., 1998). Trender som orakats av ekonomiska rationaliseringar är dock något som 
har pågott under hela 1900-talet. Skillnaden mot tidigare ligger i storskaligheten och 
massproduktionen, där förändringarna har accelererat på senare tid, vilket i sig blivit förödande för 
den biologiska mångfalden.   
 
Runt sekelskiftet 1800-1900 var industriskogsbruket på frammarsch och den då omfattande 
utmarksbetningen sågs som ett stort problem. Framför allt uppstod allvarliga skador på hyggen med 
plantskog, vilka orsakades av betning från framför allt getter och får. Som en följd av detta skrevs 
1867 års förordning, vilken innebar bl a  att ett förbud mot fri betesgång för getter och får infördes 
före den 15 juni eller 1 juli i de flesta län i Sverige. Detta bidrog till antalet småkreatur i landet 
minskade kraftigt under perioden 1875 - 1927. När både kreaturen och skogen fick ett ökat värde i 
början av 1900-talet slutade förekomsten av skogsbete helt och detta framför allt på frivillig väg 
(Ekstam & Forshed, 2000). 
 
För att stimulera mjölk- och köttproduktion betalade staten 1918 - 1922, grundat på förslag av 
Svenska betes- och vallföreningen, ut omkring 2 miljoner kronor som bidrag till betesförbättringar 
utan återbetalnigsskyldighet via hushållningssällskapet. Dessa betesförbättringar bestod i att alla 
betesmarker utom de med svag foderproduktion skulle stängslas in, röjas, markberedas, kalkas, 
gödslas och sås in med frön från ”fullgoda foderväxter”. Betesmarker med svag foderproduktion 
skulle man plantera skog på. De nya ideerna hade dock svårt att få genomslag bland småbrukare i 
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skogsbygderna och enligt jordbruksräkningen år 1927 omfattade de produktionsförbättrade 
betesmarkerna endast en areal på ca 31 000 hektar, vilket bara utgjorde ca 2 % av 
naturbetesmarkerna i Sverige det året (Ekstam & Forshed, 2000).     
 
Ända in på 1980-talet fortsatte statlig rådgivning med syfte att höja produktionen på 
svagproducerande betesmark med hjälp av konstgödselkväve och ogräsbekämpning. Det föreslagna 
alternativet var, liksom på 1920-talet, att markägaren skulle plantera skog på marken (Ekstam & 
Forshed, 2000). 
 
En ändring i synsätt har skett under 1980-talet och 1986 avsatte staten, efter framställan från 
naturvårdsverket, för första gången särskilda medel för naturvårdsåtgärder i landskapet. Dessa medel 
förkortades som NOLA och gav inte särksilt hög ersättning, i genomsnitt 350 kr per ha och år, men 
kom att ha stor psykologisk betydelse. De tidigare ”motsträviga” hagmarksbönderna fick härigenom 
äntligen någon slags erkänsla av samhället (Ekstam & Forshed, 2000). 
 
Jordbruksdepartementet konstaterade 1989 i den parlamentariska rapporten ”En ny 
livsmedelspolitik” att den flora och fauna som är knuten till odlingslandskapet på vissa platser var att 
betrakta som en nationell tillgång av högt värde. Detta bidrog till att det började anses som en 
angelägen samhällsuppgift att motverka en fortsatt utarmning av jordbrukslandskapets natur- och 
kulturvärden. 1990 infördes ett nytt stöd för bevarande av värdefulla odlingslandskap vilket gick 
under benämningen ”Landskapsvård” (Ekstam & Forshed, 2000).      
 
Den 15 oktober 1991 förbjöds gödsling av naturbetesmarker och ängar slutgiltigt genom nya 
föreskrifter till ”Lagen om skötsel av jordbruksmark” (Ekstam & Forshed, 2000).  
 
En förutsättning för att naturbetesmarkerna skall finnas kvar i landskapet är att det finns tillräckligt 
med betesdjur. Mjölkkorna lämnade naturbetesmarkerna under 60-talet och nu är det främst kvigor, 
vissa köttdjur, får, getter och hästar som tillåts gå på bete i dessa marker. Anledningen till detta är att 
naturbetesmarker inte anses försörja dagens storproducerande mjölkkor med tillräckligt mycket 
näringsrikt foder. Idag producerar en mjölkko i genomsnitt 8209 kg mjölk per år, vilket är mer än 3 
gånger så mycket som på 50-talet (2400 kg/år) och mer än 4 gånger så mycket som vid sekelskiftet 
(2000 kg/år) (Ekstam & Forshed, 2000).  
 
Under de senaste 30-40 åren har naturbetesmarkerna alltså minskat dels genom igenväxning och 
trädplantering, men också genom att man förändrat dem med gödsling och ogräsbekämpning. Idag 
finner man betesdjuren framför allt på sådd, gödslad åker.  
  
 

 12



Igenväxande hagmarkers förekomst och tillstånd i Västra Götaland 
- En utveckling av två arbetsmetoder 

 

2.2 Hagmarkernas betydelse ur naturvårdssynpunkt 
 
Störningen som trampet, betet och spillningen gav i det äldre landskapet livsmiljö för olika 
konkurrenssvaga arter och specialiserade djur (Götmark et al., 1998).  Betesdjuren höll även dessa 
marker öppna, vilket gynnade ljuskrävande djur och växter samt vidkroniga grova träd. 
 
 
2.2.1 Kärlväxter 
 
Inom växtekologin framhålls framför allt tre faktorer som betydelsefulla för att bibehålla eller skapa 
hög artrikedom: störningar, näringsförhållanden och historiska faktorer. Ett visst mått av störning av 
en naturtyp ökar artrikedomen medan en allt för stark störning minskar artrikedomen. Vid 
intermediär störning förutsägs artantalet generellt vara maximalt, medan både extrem och svag 
störning minskar artrikedomen. Ett exempel på intermediär störning är regelbunden slåtter och bete, 
så länge inte djuren betar för hårt eller trampar sönder för mycket (Götmark et al., 1998).  
 
När störningen upphör startar successionen och artantalet minskar då de större och 
konkurrenskraftigare växterna tränger undan de mindre och svagare. Därför samvarierar också 
störning och ljustillgång. Även störning och näring samvarierar då slåtter och bete under hundratals 
år lett till att fodermarkerna i vårt land successivt utarmades och en stor grupp arter som betecknas 
som goda hushållare eller stresståliga ur näringssynpunkt gynnades. Eftersom de arter som är 
anpassade till näringsrika förhållanden är effektiva konkurrenter så finns ett generellt negativt 
samband mellan näringshalt i jorden och artrikedom. Detta resultat fick även Hansson (1991) när 9 
betesmarkslokaler studerades under 13 års tid i norra Uppland och södra Småland (Götmark et al., 
1998). 
 
Vid restaurering av öppna marker aktiverar hävden olika arter ur fröbanken, men denna kan vara 
delvis utarmad, beroende på hur långt igenväxningen har gått. Framgången blir då beroende av 
nyinvandring, som idag synes vara en begränsande faktor. Insådd av växter kan därför bli viktigt i 
framtiden vid restaurering av dessa marker (Götmark et al., 1998). 
 
En gemensam egenskap hos betesanpassade kärlväxter är att de har bättre förmåga än andra att förta 
effekterna av betningens negativa sidor. Dessa växter har utvecklat tre olika strategier; en som går ut 
på att fly undan, en som går ut på tolerans och samexistens med betesdjuren och en som går ut på 
väpnat motstånd (Ekstam & Forshed, 2000). 
 
 
2.2.2 Kryptogamer 
 
Generellt gynnas mossor av sena successionsstadier, men det finns också många som lever i öppna 
och ljusa miljöer även om de samtidigt tycks klara skuggiga miljöer bättre än kärlväxter. Olika former 
av markstörningar, som exempelvis bete, skapar nischer för vissa mossor, t ex  tidiga kolonisatörer av 
blottad jord och sten eller de som har svag konkurrensförmåga i högre vegetation.  
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Intermediärt betestryck synes leda till högst artrikedom, medan lågt betestryck och igenväxning leder 
till minskat artantal och dominans av större former av mossor. Hårt betestryck är i regel negativt 
(Götmark et al., 1998).  
 
Lavar som inte är knutna till skog gynnas av öppethållande av tidigare hävdade marker. Många lavar 
är också beroende av god ljustillgång och minskar eller försvinner vid igenväxning. Bete medför ökad 
exponering av substrat, som sten, bark, ved och mark, i kulturlandskapet, vilket är positivt för 
lavarna. Eftersom lavar växer mycket långsamt och vissa av dem är beroende av att substrat och 
biotoper är stabila under lång tid, så måste en del träd tillåtas bli mycket gamla och till slut självdö 
(Götmark et al., 1998). 
 
Långvarig hävd eller svagt bete gynnar den känsliga gruppen ängssvampar, som vid igenväxning 
försvinner. Gödsling av naturbetesmarker är mycket negativt och gör också att dessa försvinner. 
Eftersom många svampar är knutna till träd kan förekomst av träd i ängs- och hagmarker leda till 
mycket hög artrikedom. Äldre och döende ädellövträd samt barrträd hyser en rad olika svampar. 
Dessa gynnas av en öppen till halvöppen solig miljö. Hög artrikedom hos kärlväxter och svampar 
sammanfaller inte alltid och bör därför studeras separat (Götmark et al., 1998). 
 
 
2.2.3 Signalarter 
 
Signalarter har definierats som arter som indikerar miljöer med höga naturvärden. Med hjälp av dessa 
signalarter kan man alltså lokalisera och urskilja skyddsvärda områden. Detta begrepp skapades 1990 
i samband med tillkomsten av skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Idag är detta begrepp 
etablerat då det snabbt fick genomslag inom tillämpad naturvård. Signalarter är ett mycket praktisk 
redskap och har visat sig vara både tidsbesparande och kvalitetssäkrande. Dock är det viktigt att 
komma ihåg att en lokal kan ha höga naturvärden även om där inte påträffas några signalarter. Ibland 
kan dessa arter bekräfta att en allmän naturvärdesbedömning grundad på strukturella kriterier har 
visat sig riktig. I andra fall kan det visa sig att en lokal hyser ovanliga ekologiska förhållanden trots att 
den vid första anblick inte gett det intrycket (Nitare, 2000).   
 
Det är viktigt att inventeringsmetodik och urval av signalarter anpassas efter det speciella ekosystem 
som man studerar om man skall bedöma kvalitén på ett område av en viss naturtyp. Tanken är att 
signalarterna skall både vara starkt knutna till områden med höga naturvärden och vara lätta att 
identifiera och upptäcka i fält (Nitare, 2000).   
 
Exempel på biotoper som härrör till gamla hagmarker där man kan finna signalarter är: gamla, grova 
ljusälskande träd som gamla björkar, gamla aspar och gamla vidkroniga ekar, igenväxande lundar med 
ädellövträd, hassellundar och allundar (Nitare, 2000).  
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2.2.4 Betydelsen av gamla  träd och död ved  
 
En hel del kryptogamer är knutna till träd. Många av dessa tycks gynnas av solexponering. Detta 
gäller dessutom i än högre grad hos insekter.  
 
Betydelsen för den biologiska mångfalden varierar hos olika arter av träd (Götmark et al., 1998). Ek 
(Quercus robur) är dock det trädslag som utgör habitat för flest rödlistade insekter. Ek hyser även flest 
monofaga arter, 29 % (Jonsell et al., 1998). Artrikedomen hos de vedlevande insekterna är även hög 
hos björk (Betulaceae pendula) och vide (Salix). Hos vedlevande skalbaggar är dock den stora 
majoriteten beroende av död ved  (Götmark et al, 1998).  
 
Vidkroniga gamla ekar (Quercus robur) är ljusälskande och måste stå fritt för att kunna utvecklas. 
Dessa ekar kan bli över 1000 år gamla, har djupt fårad skorpbark och får ofta en innanmurken och 
ihålig stam till följd av olika rötsvampar. Inuti stammen bildas ett rödbrunt trämjöl som kallas 
”mulm”, vilket utgör habitat för många sällsynta insekter. En gammal ek utgör ett helt ekosystem i 
miniatyr där olika arter är knutna till olika mikromiljöer på trädet. Eftersom Sverige troligen har 
Europas största population av ekjättar så har vi ett särskilt ansvar för att de bevaras och skyddas. 
Eftersom ekjättarna är mycket känsliga för beskuggning så är det ett stort problem att ekhagarna i 
Sverige växer igen (Nitare, 2000). 
 
Allteftersom trädet bryts ned blir faunan hos värdträden allt mer lik varandras. Detta beror på att de 
nedbrytande svamparna blir viktigare än trädarten vid valet av substrat. Många arter utnyttjar bara 
ved i ett specifikt successionsstadium. Det högsta antalet arter (280 st) finner man i 
nedbrytningsstadiet 5 - 15 år. Väldigt få rödlistade vedlevande arter kräver skuggiga förhållanden. 
Fler än hälften av arterna föredrar solexponerade förhållanden eller är opåverkade. När grovlekens 
betydelse undersöktes konstaterades det att flest arter fanns i de grövsta stammarna (Jonsell et al., 
1998). 
 
Lokaler med megaträd bör ges högsta bevarande prioritet eftersom det tar alltför lång tid för nya 
megaträd att skapas och dessa lokaler, som gamla naturbetesmarker, blir allt färre. Små mängder av 
dessa substrat räcker inte. Vid succession, då dessa marker lämnas att utvecklas fritt, så växer slyet 
upp och konkurrerar så småningom ut jätteträden eftersom de är känsliga för beskuggning (Jonsell et 
al., 1998). 
 
Förekomsten av död ved i olika nedbrytningsstadier utgör alltså viktiga substrat för många 
vedlevande insekter. Tyvärr krockar här de ekonomiska intressena och naturvårdsintressena med 
varandra. På grund av rädsla för skadeinsekter (som barkborren) har det satts en övre gräns för hur 
mycket som kan accepteras, på max 5 m3sk skadad skog per ha och år.  
 
Även buskskiktet kan vara av betydelse för insektsfaunan. Man kan notera att speciellt fjärilar gynnas 
av förekomst av buskar, samt att hagtorn, slån, hägg och apel tillsammans står för en stor del av 
insekterna (Götmark et al., 1998). 
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2.3 Processer att beakta 
 
 
2.3.1 Successionen 
 
Den förändring som sker när en betesmark slutar betas benämns som regressiv och innebär 
tillbakagång. Generellt gäller vid en regressiv förändring att alla de faktorer som har med hävden att 
göra upphör och blir nollställda. De konkurrenssvaga men störningståliga arter som gynnas av att 
växtplatsen betas kommer förr eller senare att minska under den fria återgången till fastmarksskog, 
sumpskog eller vass. Samtidigt kommer störningskänsliga men konkurrensstarka arter att öka, 
temporärt eller mer varaktigt (Ekstam & Forshed, 1997). Ökad trädförekomst på ängs- och 
betesmark innebär i regel ökad konkurrens och beskuggning av örter, gräs och mossor (Götmark et 
al., 1998). Det är möjligt att förutse de viktiga dragen i förändringarna om man känner till vilka arter 
som ingår vid utgångspunkten samt känner till något om dessa arters förmåga att konkurrera och tåla 
störning (Ekstam & Forshed, 1997).  
 
Eftersom de olika kärlväxtarterna följer ett 
visst mönster i regressionen hos äldre typer av 
fodermarker så kan de delas in i fyra 
successionsanknytna grupper. Dessa delas i 
sin tur upp efter de ståndortsbetingelser som 
gäller för den aktuella lokalen. Tre 
successionsfaser som fortfarande domineras 
av hävdepokens växtarter kan urskiljas, medan 
en fjärde fas domineras av skogs- eller vass-
växter. Gräsmarksfaserna benämns tidig fas, 
mellanfas och sen fas (Ekstam & Forshed, 
1997).  
 
Skogs- och vassfasen utgör början på en 
fortsatt skoglig succession. Varje analys av 
lövskogar i södra och mellersta Sverige bör ta 
sin utgångspunkt i att marken har en lång historia som slåtter- och betesmark (Ekstam & Forshed, 
1997).   

Figur 1, En förenklad bild av de kvantitativa förändringarna 
hos de fyra successionsanknytna kärlväxtgrupperna (Ekstam 
& Forshed 1997). 

 
De arter som tillhör den tidiga fasen, d v s  kategori A, ökar i mängd eller är relativt oförändrade 
under det första och andra året utan hävd, men minskar i mängd eller dör ut efter tre till fem år utan 
hävd (Figur 1). De arter som tillhör mellanfasen, d v s  kategori B, ökar i mängd eller är relativt 
oförändrade under de första fem åren utan hävd, men har minskat i mängd eller dött ut efter 10 till 
15 år utan hävd. Dessa, både A och B, utgörs i regel av ljusälskande örter och gräs som är tämligen 
små. De arter som tillhör den sena gräsmarksfasen, d v s  kategori C, ökar i mängd eller är relativt 
oförändrade under de första femton åren utan hävd, men har minskat eller dött ut efter 25 till 30 år 
utan hävd. Dessa arter karaktäriseras av dels storvuxna örter som kan klara ett liv i tillväxande förna 
och dels av buskar. Kategori D, d.v.s. Skogs- och vassfasen, har sina starkaste populationer i en 
skogsfas i successionen och arterna i denna grupp ökar i regel tills denna ökning planar ut, ex efter 15 
år eller mer. Den första skogsfasens arter domineras av träd och skuggtoleranta örter, gräs och 
buskar (Ekstam & Forshed, 1997).  
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Något som tidigare ofta lett till missuppfattningar och feltolknigar vad gäller hävdens betydelse för 
flora och fauna är att dessa arter ofta uppträder i en så kallad  ”älsklig fas” några år efter att hävden 
upphört. Detta innebär att de då ter sig som ymnigast och den gamla hagen blommar upp. I själva 
verket är detta egentligen puckeln i början på mängdförändrigskurvorna, se figur, vilket snarare 
innebär att artmängden snart kommer att minska (Ekstam & Forshed, 1997). 
 
Beroende på en växtplats betingelser och vilka konkurrensstarka arter som finns tillgängliga när 
betestrycket släpper så är hastigheten i successionsförloppen olika. Om förutsättningarna är 
gynnsamma och konkurrensstarka arter som exempelvis gråal (Alnus incana ssp. Incana) och asp 
(Populus tremula) finns på plats så minskar alla arterna i kategori A, B och C snabbt och i stort sett 
samtidigt. Faktorer som ofta avgör hur effektivt de invandrande växterna lyckas konkurrera ut det 
gamla växtlivet är tillväxthastighet och bladmassans fördelning (Ekstam & Forshed, 1997). Enligt 
Pan et. al (2001) har också växter med vegetativ förökning en starkare förmåga att invandra till 
övergivna hagmarker och spelar en större roll än vad växter som sprids med frön gör.  
 
Förhållanden som gör successionen långsam kan till exempel vara resursbrist, som brist på näring på 
växtplatsen. Sådana förhållanden gynnar de arter som bättre tål den stress som bristen på näring 
förorsakar. De som snålar och hushållar får då fördelar gentemot de som är inställda på en mer 
slösaktig konsumtion. Om träd och buskar dessutom inte redan finns etablerade tar det lång tid 
innan vedväxterna tar över. De stresstoleranta gräsmarksarterna kan då i lång tid nås av det ljus som 
fotosyntesen kräver för att dessa skall få fortsätta att härska (Ekstam & Forshed, 1997).  
 
 
2.3.2 Spridning, invandring och konnektivitet 
 
Vid beaktande av restaurering av igenväxande naturbetesmarker är det av vikt att utvärdera de 
eventuella möjligheterna för återetablering. Konnektivitet är ett mått på hur sammanhängande eller 
rumsligt kontinuerligt ett ekosystem, en markanvändningsklass eller ett nätverk av korridorer ter sig 
och bestämmer djur och växters förflyttning, spridning och invandring på landskapsnivå (J. Baudry et 
al., 2003). Konnektiviteten varierar från 0,0 till 1,0 och utgör inversen på proportionen 
sammankopplingar som måste finnas för att systemet skall kunna vara sammanhängande. Det innbär 
exempelvis att konnektiviteten är högre ju färre hål det finns per enhet längd längs en korridor och 
förflyttningsväg för olika arter. En annan möjlighet för arter att förflytta sig i landskapet är via så 
kallade ”stepping stones”, vilka kan beskrivas som mindre patcher i landskapet mellan de större och 
med ett så pass litet avstånd från varandra att arter kan förflytta sig mellan dem. Den ekologiska 
betydelsen hos dessa fenomen (stepping stones) ligger i att de ökar betydelsen av omgivande 
markanvändning för rörelse och förflyttning av i systemet. Det är tveklöst att habitat och 
källfunktioner ökar med högre konnektivitet eftersom olika arter har lättare att förflytta sig längs en 
korridor (Forman, 1995). 
 
I landskap där naturliga habitat har blivit märkbart fragmenterade av intensivt jordbrukande beror 
många arters överlevnad på konnektiviteten mellan habitatpatcher (Baudry et al, 2003). Bästa sättet 
att upprätthålla konnektiviteten på anses vara genom att lämna vida kontinuerliga korridorer som 
formar ett större grönt nätverk där dessa arter kan förflytta sig. Näst bästa alternativet verkar vara en 
klunga/samling av stepping stones så länge omgivande markanvändning inte är direkt olämplig för 
förflyttning och rörelse av dessa arter (Forman, 1995).  
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2.4 Lagar och EU-bidrag 
 
Enligt Skogsvårdslagen 1§ skall skogen skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt 
som den biologiska mångfalden behålls. I dagens skogsvårdslag väger alltså produktionsmålet och 
miljömålet lika tungt. Skogsägaren har här ett stort ansvar i att efterleva dessa mål. En av 
skogsvårdsstyrelsens huvuduppgifter är att arbeta efter att dessa mål efterlevs och hjälpa skogsägaren 
med att uppnå dessa. Skogsvårdslagen uttrycker samhällets krav på skogsägaren (Skogsvårdsstyrelsen 
2003b). 
 
Igenvuxna hagmarker kan enligt 30§ skogsvårdslagen vara exempel på hänsysnskrävande biotoper 
och värdefulla kulturmiljöer. Lagen föreskriver här att skador till följd av skogsbruksåtgärder skall 
undvikas eller begränsas invid dessa marker i skogen (dessa föreskrifter gäller även på mark som inte 
är skogsmark). Dock begränsas dessa föreskrifter med att de inte får vara så ingripande att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras (begränsningarna gäller inte mark som klassats som ”skogliga 
impediment”), i sådana fall skall skadorna begränsas så långt som det är möjligt inom denna ram. Är 
det inte möjligt att ta den hänsyn som föreskrifterna kräver skall i första hand hänsyn tas till de arter 
som enligt statens naturvårdsverk är akut hotade, sårbara och sällsynta.  
 
Enligt föreskrifter i 30 § skogsvårdslagen gäller numera också att grova lövträd, ovanliga trädslag, 
träd av mycket hög ålder, döende och döda träd, hålträd, boträd och träd som kan utvecklas till 
boträd samt kulturpåverkade träd skall lämnas kvar vid avverkning. Bland exemplen till dessa träd 
nämns äldre vidkroniga träd i igenvuxna kulturmarker, hassel och lind, äldre träd invid myrstackar, 
stenmurar, hägnader, ägogränser och i rösen samt äldre vindfällen, högstubbar och torrakor. 
 
Äldre betespräglad skog och mark med mycket gamla träd faller under rubriken "Särskilt skyddsvärda 
mark- eller vattenområden" enligt 6 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken och bilaga 2 
till förordningen. Med äldre betespräglad skog menas då tydligt betespräglade skogar med äldre, 
extensivt nyttjat barr-, löv- eller blandskogsbestånd som uppkommit genom naturlig föryngring. 
Områdena skall under skogens uppväxt och mognad utan längre uppehåll ha betats åtminstone in på 
1960-talet av hästar, nötkreatur, får eller getter. Med mycket gamla träd avses ex gran, tall, ek och bok 
när de uppnått en ålder som är minst dubbelt så hög som lägsta tillåtna ålder för 
föryngringsavverkning. Övriga trädslag bör normalt ha uppnått en ålder av minst 100 år. Med mark 
avses här det område som behövs för att bevara träden eller de trädanknutna arter som lever i 
marken, på träden eller i träden. 

När Sverige inträdde i EU ersattes NOLA och Landskapsvård med EU:s miljöstöd och belopppen 
räknades fram enligt en ”kompensations- eller merkostnadsprincip” (Ekstam & Forshed, 2000). I 
januari 2000 infördes nya EU-regler för landsbygdsutveckling och de åtgärder inom lantbruket som 
omfattas av programmet är medfinansierade av EU. Tanken är att de skall bidra till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på den svenska landsbygden. Cirka hälften av de olika 
ersättningarna går till miljöåtgärder i jordbruket (Jordbruksverket, 2003). Enligt den EU-information 
om ”projektstöd för utveckling av landsbygden 2001-2006” som ges ut av jordbruksverket finns från 
och med 2001 två stöd för slåtterängar och betesmarker; ”projektstöd för restaurering av slåtterängar 
och betesmarker” och ”stöd för miljövänligt jordbruk för bevarande av betesmarker och 
slåtterängar” (Jordbruksverket, 2001). Syftet med stödet för miljövänligt jordbruk är att de skall bidra 
till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” (Jordbruksverket, 2003). Projektstöd 
för restaurering beräknas utifrån de faktiska kostnader som uppstår och det arbete som läggs ned på 
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restaureringen. Det egna arbetet är här stödberättigat med 175 kronor per timme. Stödnivån kan 
dock högst vara 90 % av stödberättigande kostnader och stödet lämnas med högst 10 000 kronor per 
hektar och år (Jordbruksverket, 2001). Stöd betalas då ut i efterskott. Man kan dock ansöka om 
utbetalning löpande för upp till 80 % av det beviljade stödbeloppet. De resterande 20 % betalas då ut 
efter av länsstyrelsen godkänd slutbesiktning (Jordbruksverket, 2003). Restaureringen kan pågå från 
ett år upp till som längst 6 år. Kostnader för att ta fram en restaureringsplan är också stödberättigat 
förutsatt att stöd beviljas. Budgeten för projektstödet är dock begränsad och därför måste 
länsstyrelsen prioritera mellan olika sökande och endast de restaureringar som anses mest angelägna 
för miljön kan få stöd (Jordbruksverket, 2001).  

Ett krav för att man ska få tillgång till detta stöd är att det finns kvar rester av hävdgynnade 
vegetationstyper, växt- och djurarter eller höga kulturhistoriska värden på den mark som skall 
restaureras. Den aktuella marken får alltså endast i mindre grad vara påverkad av gödsling eller andra 
produktionshöjande åtgärder för att stöd skall lämnas. Området som skall restaureras måste också 
vara minst 0,1 ha stort och möjligt att restaurera inom 6 år. Den som genomför ett sådant här 
restaureringsprojekt är efter projektets slut också skyldig att i minst 5 år efter slutbesiktningen 
fortsätta att hävda marken. Då är det möjligt att söka stöd för bevarande av betesmarker och 
slåtterängar (Jordbruksverket, 2001).  
 
Krav för att grundersättning skall lämnas ut är att den sökande går med på att ”sköta marken årligen 
så att ingen skadlig ansamling av förna sker” och före det första stödårets slut ta bort träd och buskar 
av igenväxningskaraktär och därefter håller borta dessa under resten av åtagandeperioden. Med det 
första villkoret menas att all den vegetation som djuren kan äta skall vara avbetad. Till villkor 
nummer två gäller även att äldre träd och buskar som bär tydliga spår av att de påverkats av betesdjur 
och vuxit upp i ett odlingslandskap skall sparas. Om betesmarken bedöms ha höga natur- eller 
kulturhistoriska värden kan så kallad ”tilläggsersättning” lämnas utöver grundersättningen. Har 
tilläggsersättning blivit beviljat av länsstyrelsen kan även ”ersättning för kompletterande åtgärder 
lämnas” om efterbete, lövtäkt eller lieslåtter krävs. I en åtgärdsplan fastställer, om så är fallet, 
länsstyrelsen den areal som berättigar till tilläggsersättning och även de särskillda skötselvillkoren 
samt eventuella villkoren för kompletterande åtgärder (Jordbruksverket, 2003).  
 
 
2.5 Fjärranalys och Geografiska Informationssystem (GIS)  
 
Landskapsförändringar kan med fördel beskrivas kvantitativt med hjälp av fjärranalysdata. 
Potentialen att karaktärisera landskapselement både rumsligt och med attribut gör fjärranalys 
kombinerat med GIS till ett mycket viktigt verktyg (Skånes, 1996). De format som skapas vid 
inläsningen av digitala fjärranalysdata till ett GIS gör det möjligt att på ett effektivt sätt kunna 
genomföra statistiska och geografiska analyser (Campbell, 1996). Kompletteringar med data från 
fältobservationer bör dock göras då möjligheten att dra slutsatser utifrån enbart fjärranalysdata är 
begränsad (Skånes,  1996).   
  
I infraröd (IR) färgfilm i skala 1:20 000 - 1:30 000 kan man urskilja det största antalet 
vegetationstyper. IR-färgfilmen ger de bästa tolkningsmöjligheterna då den så gott som alltid visar 
skillnaden mellan olika vegetationstyper tydligare. Man kan bättre skilja träd- från fältskikt och lättare 
urskilja lövträdinslag och buskskikt. Det går också lätt att tolka vissa åldersgrupper hos skogen med 
hjälp av IR-bilder, dock är gränsen mellan ung lövskog, sly och buskmark ej skarp. Vid 
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flygbildstolning av den öppna markens växtsamhällen är IR-färgfilmen klart överlägsen övriga 
filmslag.  Med den ökade rumsliga och spektrala upplösningen i SPOT och Landsat TM har också de 
moderna satellitbilderna blivit ett alternativ till flygbilderna för vegetations- och 
markanvändningskartering (Nämnden för skoglig fjärranalys, 1993). Enligt Stibig et al. 2003 verkar 
skillnaden i den spektrala kontrasten mellan skog-, buskmark och sly vara tillräckligt tillfredsställande 
för vegetationskarteing vid användning av SPOT4-satellitbilder.   
 
SPOT-systemet är designat för att ta fram data till bland annat markanvändningsstudier och 
kartografiskt arbete på skalor från 1:50 000 till 1:100 000. Satelliterna tar fram världstäckande hög-
kvalitativ service och data. Den rumsliga upplösningen är hög och likaså känsligheten hos de 
spektrala regioner som svarar för reflektansen från vegetationen (Campbell, 1996).  
 
SPOT 5 är den satellit i SPOT-familjen som skickats upp senast (år 2002). Den har en spatiell 
upplösning på 2,5 och 5 meter i grundupplösning, 10 meter multispektralt och 20 meter i det 
spektrala bandet i det kortvågiga infraröda bandet. Detta är högre än vad de tidigare uppskickade 
satelliterna i familjen har (Spotimage 2003). Den högre spatiella upplösningen tillsammans med 
känsligheten hos de spektrala regioner som svarar för reflektansen från vegetationen som SPOT-
systemet har torde SPOT5 data fungera bra vid detektering av förekomsten på de 
igenväxningsmarker som här ligger i fokus.   
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3 Beskrivning av arbetsområdet 
 
 
Arbetsområdet är 113 km2 stort, ligger i 
Västra Götaland ca 10 km nordost om 
Borås och sträcker sig mellan ca 1 344 
240 – 1 354 850 i östlig riktning och 6 
425 055 – 6 441 945 i nordlig riktning 
(Rikets nät, RT90 2,5 gon V). 
 
Det fanns framför allt tre kriterier som 
arbetsområdet behövde uppfylla för att 
vara intressant. Dessa var: god förekomst 
av igenväxande hagmarker, att det bland 
dessa igenväxande hagmarker kunde 
finnas höga naturvärden och att dessa 
marker täcktes av de till Skogs-
vårdsstyrelsen nyligen inkomna satellit-
bilderna. Den slutgiltiga storleken på 
området bestämdes av de 80 besöks-
punkter som placerades ut innan fält-
arbetet. 
 
Området består till största delen av 
skogsbruk, men även till stor del av åker- 
och betesmark. Ett problem här, liksom 
på stora delar av landsbygden i övriga 
Sverige, är att det till stor del är 
avfolkningsbygd. På flera gårdar i 
området är de bofasta ägarna gamla och 
har ingen som tar vid efter dem. En del 
gårdar är redan övergivna och andra sköts 
på avstånd med hjälp av grannar, då 
ägarna flyttat till någon större stad. Detta 
gäller framför allt för de mindre och 
småskaligare gårdarna, det vill säga de som 
antagligen är av störst naturvårdsmässigt intresse att bevara, men av minst ekonomiskt intresse.  
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Figur 2, Gröna kartan över arbetsområdet och 
besökspunkterna. 
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4  Bedömning av tillstånd och naturvärde  
 
 

4.1 Material och metod 
 
Eftersom igenväxande naturbetesmarker för första gången besöks i fält i detta syfte har ett 
fältprotokoll under examensarbetets gång arbetats fram i samarbete med SVS speciellt för dem. 
Markerna faller mellan ramarna för de vanligare inventeringarna, vilka behandlar antingen marker 
som är intressanta ur naturvårdssynpunkt, i form av exempelvis nyckelbiotopsinventeringar, eller 
marker som är intressanta ur skogsproduktions-synpunkt. De igenväxande hagmarker som här 
beaktas befinner sig på ett stadie där man ännu inte vet huruvida det finns några höga naturvärden att 
ta hänsyn till och bevara eller om marken lämpar sig bäst för exempelvis lövträdsproduktion. 
 
I denna del av arbetet har fältprotokollet (Appendix A) en nyckelroll, då det övergripande syftet 
bland annat rör arbetsmetoderna för dokumentation och bedömning av tillstånd på igenväxande 
hagmarker.  
 
 
4.1.1 Lokalisering av besöksytor 
 
Ett 60-tal ytor som består av igenväxande hagmark besöktes i fält. Lokaliseringen av dessa ytor 
skedde via en mindre förändringsstudie baserad på ekonomiska kartan från 1960-talet och digitala 
ortofoton från 1997. Den förstnämnda är av intresse framför allt då den är baserad på flygbilder från 
1960. Eftersom det gått 6 år sedan de senaste av dessa flygfoton togs hade dock en del av dessa ytor 
förändrats radikalt, exempelvis genom anläggning av granskog, och till slut återstod 37 stycken vilka 
kunde användas i arbetet. 
 
Ekonomiska kartan digitaliserades inledningsvis för att kunna användas tillsammans med digitala 
ortofoton. Åtta stycken kartblad skannades och till följd av begränsat utrymme på skannern 
genererades totalt 18 stycken digitala kartor (Figur 3).  Detta tog relativt mycket tid i anspråk och 
bidrog därför till avgränsningen av arbetsområdet. Rektifieringen utfördes i ArcMap mot GSD 
Fastighetskartan, RT90 med vektorskikt bestående av linjer över fastigheter, vägar, kantlinjer på sjöar 
och vattendrag m.m.. 
 
De igenväxande hagmarkerna lokaliserades först grovt genom att orthofotona från 1997 studerades. 
Detta genomfördes genom att exempelvis zooma in i närheten av vad som såg ut som fortfarande 
aktiva hagmarker för att finna igenväxande hagmarker, runtom gårdar och där det t ex ledde stigar 
från aktiva hagmarker till vad som skulle kunna vara en igenväxande hagmark. Varje gång en 
intressant lokal lokaliserats, byttes skikt till den digitala ekonomiska kartan för att jämföra. 
Identifierades då lokalen som en relativt aktiv betesmark på 60-talskartan (eller om det var tydligt att 
det nyss varit en sådan, men börjat växa igen) så placerades en besökspunkt där. I vissa fall utgicks 
istället från ekonomiska kartan och bytte till skiktet med de nutida ortofotona varje gång en aktiv 
hagmark identifierats för att se om den vuxit igen senare (Figur 4 och 5). Detta var dock lite 
omständligare då det fanns gott om betesmarker på 1960-talet. 
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Sökandet fokuserades på vad som verkade vara igenväxande naturbetesmarker, eftersom det är dessa 
som är intressanta att restaurera ur naturvårdssynpunkt. Det är dock inte alltid lätt att avgöra 
huruvida det är preparerade och gödslade marker eller naturbetesmarker utifrån flygfotografier. 
Naturbetesmarkerna har dock i regel en annan struktur och ser oftast inte lika homogena ut, samt har 
mer stenar och buskar, mer varierande topografi och fler arter och så vidare, vilket kan synas på 
flygfotografier.    
 
Placeringen av respektive besökspunkt, och därmed även provyta, gjordes ungefär i mitten av varje 
intressant enhetligt område. Om ett sådant område var mycket stort kunde det hända att två punkter 
lades ut, men i regel placerades bara en punkt ut per lokal. Anledningen till att göra på detta sätt var 
att hinna täcka över och inventera så stor del av arbetsområdet som möjligt. Detta var extra viktigt 
eftersom det resulterande punktskiktet av provytor skulle användas vid skapandet av det 
polygonskikt som skulle visa den totala förekomsten av igenväxande hagmarker i arbetsområdet.  
 
Antalet besökspunkter bestämdes av: 
 

• att det skulle finnas tillräckligt många för att dra statistiska slutsatser, 
• att det behövdes en viss felmarginal, 
• tidsmässiga aspekter. 

 
Valda besökspunkter placerades på ortofoton och den digitaliserade ekonomiska kartan i ArcView 
och ett nytt punktskikt skapades. Varje ny punkt fick ett identifikationsnummer. På detta sätt fick 
respektive besökspunkt också koordinater som kunde läsas in på en Global Positioning System 
(GPS), vilken sedan togs med ut i fält för lokalisering av dessa. 
 
För lokalisering av besökspunkterna användes sammanfattningsvis följande material och 
programvara: 
 

• digitala ortofoton från 1997, 
• ekonomiska kartan från 1960-talet, 
• vektorskikt över GSD Fastighetskartan, RT90, 
• programvara: ArcMap, ArcView, 
• GPS, Garmin 12 XL 
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 Figur 3. De 18 skannade och rektifierade filerna som visar ekonomiska kartan från 60-talet. 
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Figur 4. Inzoomat orthofotografi med fyra av besökspunkterna.
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Figur 5. Inzoomade ekonomiska kartan från 60-talet med samma fyra besökspunkter som i figur 2. 
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4.1.2 Fältprotokollet 
 
Vid bedömning av hur en lokal skall omhändertas bör en rad olika faktorer beaktas och man måste i 
detta avseende vara bred i sitt sökande efter höga naturvärden. Detta för att kunna utnyttja markens 
resurser så mycket som möjligt, vare sig det gäller naturvård eller produktion där olika naturvärden, 
liksom olika produktionsförutsättningar, ofta kräver olika behandling. Därför är fältprotokollet 
mycket omfattande.  
 
Götmark et al. (1998) använder sig främst av artrikedom för att kunna dra slutsatser om biologisk 
mångfald och skötsel. Detta kom de fram till efter att ha granskat ett antal rapporter och konstaterat 
att detta kriterium ofta används i litteraturen. Vidare fann författarna att det inte krävs 
specialundersökningar samt att det går att utläsa slutsatser om artrikedom i relation till skötsel. De 
refererar till teorin att: ju högre artrikedom, desto större chans att påträffa arter som är värdefulla ur 
olika synvinklar.  
 
Alla organismgrupper kan inte gynnas på en och samma lokal. Det finns flera skäl till varför man 
oftast har prioriterat kärlväxter i arbetet med naturvård i vårt land. Men kärlväxterna är endast en del 
av den biologiska mångfalden i kulturlandskapet och den skötsel som endast gynnar en mångfald av 
kärlväxter kanske inte på samma sätt gynnar andra organismgrupper (Götmark et al., 1998). Därför 
beaktas i examensarbetet även kryptogamer, buskskikt, trädskikt och i viss mån insekter. 
 
Fältprotokollet utformades i samarbete med SVS speciellt för detta arbete. På detta fanns vissa krav 
som hade med de övriga delarna av examensarbetet att göra. Ett av dessa var effektivitet, eftersom 
det behövdes ett relativt stort antal besökspunkter till utformningen av de polygonskikt som skulle 
visa på förekomsten av igenväxande hagmarker. Dessutom var det en rad olika kritierier som skulle 
beaktas, som kryptogamer, kärlväxter, buskskikt, trädskikt, grova vidkroniga träd och död ved. 
Därför har dessa inte inventerats i form av artrikedom, utan fokus har legat på dominerande arter, 
signalarter och sällsynta insektshabitat. I kulturlandskapet finns många olika typer av miljöer och 
habitat och det är därför inte heller önskvärt att maximera artrikedomen för enskilda miljöer eller 
naturtyper (Götmark et al., 1998). 
 
I det nu aktuella arbetet utformades ett fältprotokoll med sex huvudrubriker (se fältprotokollet i 
Appendix A): 
 

• Tillståndsbeskrivning, 
• Naturvärden 
• Synliga tidigare åtgärder, 
• Allmän beskrivning av området, 
• Beskrivning av angränsande område, 
• Anteckningar om eventuella åtärdsförslag. 

 
Fältprotokollet beskriver framför allt, bortsett från vad som beskrivs under rubriken ”Allmän 
beskrivning av området” och ”Beskrivning av angränsande område”, en provyta på 100 m2 
(Appendix A). GPS-punkten utgör mitten på denna cirkelrunda provyta. Anledningen till att 
provytestorleken 100 m2 valdes var framför allt att busk- och trädskikt beskrivs och en mindre yta då 
hade varit för liten (SNV, 1987). Att det skulle bli lätt att applicera fältdata per hektar var heller ingen 
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nackdel. Större provyta hade däremot varit opraktiskt för endast en person ute i fält, som här var 
fallet. 
 
4.1.2.1 Beskrivning av tillståndet 
Under denna rubrik beskrivs vegetationstyp på enklast möjliga vis enligt Jonsson & Hedrén 
(opublicerad), som sedan specificeras med markfuktighet och dominerande kärlväxter. Anledningen 
till att det endast är de dominerande kärlväxterna som beskrivs, och inte en total inventering av 
kärlväxterna på lokalen sker, är att lokalen beaktas ur så många aspekter. Tyder resultaten efter denna 
inventering på att restaurering vore aktuellt som åtgård är en mer utförlig kärlväxtinventering 
antagligen att rekomendera. I regel beaktas endast fältskiktet vid bestämningen av vegetationstyp. 
Träd- och buskskikt beskrivs för sig. 
 
Trädskiktet beskrivs relativt ingående. Detta är av vikt av två anledningar. Den ena är för att se hur 
långt igenväxningen av lokalen har gått och för att få ett ungefärligt mått på den tid som förflutit 
sedan lokalen började växa igen (ifall dessa uppgifter inte tillkommit på annat håll, till exempel 
muntligen av markägare). Den andra anledningen är för att grovt kunna få en uppfattning om 
produktionsmöjligheterna ifall det inte går att finna några höga naturvärden där och igenväxningen 
gått för långt för restaurering.  
 
4.1.2.2 Beskrivning av naturvärden 
Det var viktigt att börja med att bestämma hur naturvårdsbedömningen av de igenväxande 
hagmarkerna skulle gå till samt vilka eventuella befintliga naturvårdsbedömningar som skulle 
användas. Målsättningen blev att naturvårdsbedömningen av dessa marker på skulle vara: 
 

• Tydlig – med andra ord ha så lite tveksamheter som möjligt, så att risken att olika personer 
tolkar olika minimeras.  

• Tidseffektiv  –  eftersom så pass mycket skulle beskrivas i fältprotokollet.  
• Anpassbar - eftersom olika biotoper ser olika ut och att olika hagmarker växer igen på olika 

vis då de kan ha helt olika förutsättningar. Dessutom kan olika hagmarker ha höga 
naturvärden på helt olika sätt. 

• Noggrann  -  för att minimera risken att missa något av vikt.     
 
Detta innebar att naturvårdsbedömningen baserades på tre kriterier. Dessa var:  
 

• identifiering av signalarter bland kryptogamerna, eftersom dessa är tydligt definierade och kan 
identifieras året runt,  

• andel död ved,   
• klassindelning av grova träd.  

 
De grova träden naturvårdsklassades enligt Mikael Sörenssons metod (Appendix C). Mikael 
Sörensson är entomolog på Lunds universitet och bedömer trädens naturvärden ur insektshabitat 
perspektiv. Klassningens grundidé är att sannolikheten för att hotade arter skall finnas i ett visst träd 
bäst reflekteras av den relativa förekomsten av vissa speciella ekologiska livsmiljöer och vedsubstrat. 
I det avseendet är den hårt korrelerad till den svenska rödlistan över hotade arter. Träden kan här 
delas in i fem klasser: klass I-träd som har högsta bevarandeprioritet, klass II-träd som har hög 
bevarandeprioritet, klass III-träd som har viss bevarandeprioritet, klass IV-träd som har låg 
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bevarandeprioritet och klass R-träd som har varierande bevarandeprioritet. Kunskapsläget om 
arternas status, habitatkrav och reaktion på skötsel är ofta dåligt.  Framförallt när det gäller insekterna 
(Götmark et al., 1998). Därför används här Mikael Sörenssons framtagna metod som är skapad för 
att även inventerare utan större kunskaper på det området skall kunna naturvårdsklassa grova träd på 
ett tillförlitligt sätt.   
 
Även indikationer på tidigare öppenhet beskrivs under denna rubrik. Detta är dock menat mer som 
ett tydliggörande med en kortfattad beskrivning som förklarar vad som på lokalen visar att det har 
varit en hagmark tidigare.  
 
4.1.2.3 Beskrivning av angränsande områden 
För att beakta konnektiviteten och möjligheterna till eventuell återetablering av hävdgynnade arter på 
respektive lokal så beskrivs även angränsande områden i fältprotokollet. Dessa beskrivs kortfattat 
och med fokus på eventuella näraliggande relativt aktiva naturbetesmarker eller andra lokaler där 
hävdgynnade arter förekommer. Det är naturligtvis även av intresse huruvida lokalen exempelvis är 
omgiven av tät granskog eller åker, det vill säga mark där det inte finns särskilt stora spridnings- och 
återetableringsmöjligheter och konnektiviteten är låg.  
 
 
4.1.3  Fältarbetets genomförande 
 
Följande rutin användes vid varje lokal:  

 
1)  För att få kontakt med satelliterna startas GPS:en några minuters gångväg från lokalen, som i 

övrigt har lokaliserats med hjälp av utskrivna kartor och flygfotografier i skala 1:5000 och 
1:10 000. 

2) När GPS-punkten lokaliserats strövas lokalen och området först igenom. Eventuell 
förekomst av grova träd, död ved, vattendrag o s v noteras samt hur angränsande områden 
ser ut.  

3) Om den från början utsatta GPS-punkten inte känns tillräckligt representativ, så väljs en ny. 
En ny GPS-punkt loggas in och eftersom noggrannheten ligger på +- 10-20 m  och 
förvissningen om exakt var man befunnit sig är av vikt i efterhand så är detta en regel. 

4) Ett 5,64 m långt snöre placeras ut med GPS-punkten som mitt. Detta utgör radien i en cirkel 
på 100 m2, vilket alltså är storleken på provytan. Inom denna provyta beskrivs vegetationstyp, 
markfuktighet och dominerande kärlväxter. Trädskikt, buskskikt och naturvärden beskrivs 
med denna provyta som utgångspunkt, men inom lokalen som helhet. Lokalen befinner sig 
inom en och samma biotop.  

5) Fältprotokollet fylls i. 
6) Lokalen fotograferas. 
7) Eventuella signalarter samlas in (utav kryptogamerna) samt de dominerande kärlväxter som 

varit svåra att artbestämma på rak arm. Dessa läggs i en tvåliters plastpåse som märks med 
frystejp, där datum och GPS-punkt skrivs ned.   

 
Sammanfattningsvis användes följande material vid genomförandet av fältarbetet: 
 

• Fältprotokoll 
• GPS 
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• Karta över området och flygbilder i skala 1:10 000 och 1:5000 
• Färgglatt snöre på 5,64 m 
• 2-liters plastpåsar, frystejp och kulspetspenna 
• Almquists, K. Svensk Flora, Mossberg, B. et al.. Den Nordiska Floran och Skogsstyrelsens 

Förlags Signalarter 
• Digitalkamera 
• Fältluppar med förstoringsgrad 1*10 och 1*25 

 
 
4.1.4 Efter fältarbetet 
 
4.1.4.1 Korrigering av skikt med besökspunkter 
Tillbaka från fält laddas de nya GPS-punkterna ner på datorn i ArcView. De gamla punkterna som 
ligger kvar i GPS:en följer också med. Dessa bildar nu ett punktskikt med attribut som består av 
individuella kodnamn på respektive GPS-punkt, koordinater, datum och klockslag o s v . Det är nu 
möjligt att i efterhand se hur pass nära ursprungspunkterna man hamnade genom att selektera de 
ursprungliga GPS-punkterna i ArcView och sedan visuellt jämföra de gamla och nya punkterna med 
de digitala ortofotona i bakgrunden. 
 
Eftersom alla lokaler av intresse registrerats som nya GPS-punkter och det dessutom lagts till några 
helt nya lokaler är det dessa som är intressanta att behålla i punktskiktet. Därför selekteras och 
raderas de gamla punkterna. 
 
De lokaler som besökts utan att det loggats in några nya GPS-punkter är sådana som fortfarande 
betas eller har börjat betas igen och som därför inte är av intresse här, alternativt lokaler som visat sig 
vara igenväxande åker eller hygge. Vid enstaka tillfälle har marken nyss planterats med granskog 
(orthofotona är från -97) eller visat sig vara våtmark.   
 
4.1.4.2 Länkning samt överföring av data 
Data insamlad i fält överförs från de handskrivna fältprotokollen till en tabell i Excel. I denna tabell 
tillförs även en kolumn om igenväxningskategori bland kärlväxter. Denna kategori går från A till D 
(se kapitel 2.3.1 Successionen) och respektive besökspunkts kategori bestäms av de dominerande 
kärlväxterna.  
 
Utseendet på tabellen som skapas är viktigt om länkningen skall bli lyckad. En förutsättning för att 
kunna länka en extern tabell till en befintlig attributtabell i ArcView är att båda tabellerna har en 
kolumn med samma värden. Längst till vänster i Excel-filen finns en kolumn med de individuella 
kodnamnen på de nya GPS-punkterna, vilket är den kolumn som sedan används vid länkningen till 
den befintliga attributtabellen till det ovan nämnda punktskiktet.  
 
Innan länkningen utförs måste filen konverteras till .dbf format eftersom ArcView inte kan editera 
.txt-filer. Detta genomförs genom att spara filen som dBaseIV, d v s  som en .dbf-fil. Detta innebär 
bland annat att kolumnnamnen inte kan innehålla mer än 10 tecken. Länkningen utförs sedan genom 
att öppna upp de båda tabellerna i ArcView, markera den gemensamma kolumnen i respektive tabell 
och använda kommandot ”join”.  
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4.1.4.3 Artbestämning av kryptogamer 
Till artbestämningen användes följande material och nycklingslitteratur: 
 

• Mikroskop 
• Ljusmikroskop 
• Objektsglas och täckglas 
• Rakblad och skalpell 
• Destillerat vatten och pipett 
• Kaliumhydroxid-, Klorkalk- och Parafenylendiaminlösningar   
• Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 2000, Mossor. En fälthandbok. 
• Moberg, R. & Holmåsen, I. 2000, Lavar. En fälthandbok 
• Krog, H., Östhagen, H. & Tönsberg, T. 1994, Lavflora. Norske busk- och bladlav. 
• Ryman, S.G. & Holmåsen, I. 1998, Svampar. En fälthandbok. 
• Petersen, J.H. & Vesterholt, J. 1990, Danske storsvampe. Basidiesvampe. 
• Skogsstyrelsens Förlag, 2000, Signalarter. Indikatorarter på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. 

 
På grund av tidsbrist och avsaknad av laboratorieutrustning, så fick artbestämningen vänta någon 
vecka. Detta gjorde att de enda svamparna som då var möjliga att artbestämma var tickor - resten 
gick om intet. Lavar och mossor höll sig dock i gott skick. 
 
 
4.2 Resultat 

$

0 1000 Meters N

EW

S

Besökspunkt 020

 
4.2.1 Tillståndsbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
 
    
 

32

   

Figur 6 visar ortofotot från 1997
inzoomat över den markerade
besökspunkten med ID-nummer 020.
Punktskiktet skapades med hjälp av
ortofoton från 1997, ekonomiska kartan
från 1960, GPS och datainsamling i fält.
Attributtabellen till detta skikt består av
en tabell över data insamlad  i fält länkat
till GPS-data (se tabell 1).     Operatören 
kan här zooma in den besöksyta han/hon
är intresserad av och markera punkten
med informationsikonen i ArcView för
att få fram alla de data som samlats in i
fält genom att den attributtabell som
tillhör besökspunkten visar sig. Tabell 1
visar attributtabellen till den punkt som är
inzoomad på figur 6. Figur 7 visar ett
fotografi av lokalen.    
 

Figur 6. Inzoomat orthofotografi med besökspunkt 020. 
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      Tabell 1. Attributtabell till punkt 020. 

PUNKTNAMN 020 
RN_N 6430997 
RN_E 1352261 
DATE 27-AUG-03 
TIME 12:56 
LAT 57,9785656900 
LON 13,30793560 
SYMBOL 18 
VALUE Black 
GPS-P: bes49 
VEG.TYP: Friskang 
MARKFUKT.: Frisk 
SKIKT(0-3) 3 
SNITTALDER 10 
MAXALDER 20 
MEDELDIAM: 5 
SNITTHOJD: 5-10 
DOM_VAXT: Rodven, Krustatel, Tuvtatel, Odon, Blodrot 
KATEGORI: C 
SKIKT_1: Bjork, Gran 
SKIKT_2: Bjork, Gran 
SKIKT_3: Bjork, Gran 
SKIKT_4: Gran, Bjork 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figur 7. Fotografi på lokalen  till 020.
BUSKAR: En, Hallon 
TRADKLASS: - 
SIGNALART: - 
DOD_VED: 1-2 

IND_OPPEN: 
Forekomsten av en. Aldern på skogen och den artrika 
faltvegetationen. 

TIDIG_ATG: Rojning 

ALLMAN_BES 

Flerskiktad, ung och bitvis tat bjork- och granskog. Artrik 
faltvegetation.Hoglantare delar av omradet har an fler 
havdgynnade arter. 

ANGR_OMR: Godslad betesmark, aker och granskog 

33



Igenväxande hagmarkers förekomst och tillstånd i Västra Götaland 
- En utveckling av två arbetsmetoder 

 
Eftersom de olika kärlväxtarterna följer ett 
visst mönster i regressionen hos äldre typer 
av fodermarker så kan de delas in i fyra 
successionsanknytna grupper.  Tre 
successions- och gräsmarksfaser som 
benämns tidig fas, mellanfas och sen fas, 
medan en fjärde fas domineras av skogs- 
eller vass-växter. De arter som tillhör den 
sena gräsmarksfasen, d v s  kategori C, ökar 
i mängnd eller är relativt oförändrade under 
de första femton åren utan hävd, men har 
minskat eller dött ut efter 25 till 30 år utan 
hävd. Dessa arter karaktäriseras dels av 
storvuxna örter, som kan klara ett liv i 
tillväxande förna, och dels av buskar. 
Kategori D, d v s  Skogs- och vassfasen, 
har sina starkaste populationer i en 
skogsfas i successionen och arterna i denna 
grupp ökar i regel tills denna ökning planar u
domineras av träd och skuggtoleranta örter, g
8 befinner sig majoriteten, 53%, av besöksp
igenväxningskategori C och D. Inga kärlväx
mellafasen, och 19% som C. Bland kärlväxter
långt. 

Fördelning av igenväxningskategori bland de dominerande 
kärlväxterna

53 %

28 % 19 %

C
C-D
D

 
 
 

 
Figur 9 visar genomsnittsålder och maxålde
konstateras att igenväxningen på de 37 stycke
ytterst få lokaler som inte har något trädskikt
eller äldre än som inte har det. 
 
Enligt figur 10 så är det framför allt björk oc
finns även en hel del andra dominerande 
uppskattat i fält (se fältprotokollet i Append
dominerande trädarten 6 poäng, den näst me
de 4 olika trädskikten. Därefter har poängen
maxpoäng var 6 berodde på att det var det m
i fältprotokollet. Graden av dominans har
antecknats överst och så vidare. Även vä
poängsättning. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 8. Fördelning av igenväxningskategori bland de
dominerande kärlväxterna hos de olika besökspunkterna
bedömt utifrån Ekstam & Forshed, 1997 (se kapitel 2.3.1
Successionen). 
t, ex efter 15 år eller mer. Den första skogsfasens arter 
räs och buskar (Ekstam & Forshed, 1997). Enligt figur 

unkternas dominerande kärlväxter i gränszonen mellan 
ter klassificeras som A eller B, d v s  den tidiga eller 
na har igenväxningen på dessa marker alltså gått ganska 

r på trädskikten hos respektive lokal. Även här kan 
n i fält besökta lokalerna ofta gått ganska långt. Det är 
 alls och det är fler lokaler som har en maxålder på 40 

h gran som utgör de dominerande trädarterna, men det 
trädarter på besöksytorna. Detta är dock subjektivt 

ix A). Värdena har tagits fram genom att ge den mest 
st dominerande 5 och så vidare, på varje besökspunkt i 
 för respektive trädart slagits ihop. Anledningen till att 
aximala antalet dominerande trädarter som kunde anges 
 där angetts genom att den mest dominanta arten 
rdena i figur 11, 12 och 18, 19 baseras på denna 
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Figur 9. Uppskattad genomstittsålder och maxålder på trädskikten hos de besökta lokalerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trädartsfördelning på besöksytorna

0

100

200

300

400

500

600

Vildapel
Oxel

Gran Tall Ek
Asp Al

Viden Ask
Hassel

Brakved
Lind

Do
mi

na
ns

 Figur 10. Dominerande trädarter på de i fält besökta lokalerna. 
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Granskar man bara figur 10, ser det ut som 
om barrträden, framför allt gran, är mycket 
frekventa på dessa lokaler. Figur 11, där 
löv- kontra barrträd slagits samman, ger ett 
annat intryck och man ser att 71% av dessa 
marker växer igen med lövskog. 
 
Eftersom de yngsta träden befinner sig i 
det understa trädskiktet och de äldsta i 
regel i det översta   (de äldsta träden måste 
dock inte vara desamma som de högsta) 
och dominerande trädarter har antecknats i 
respektive skikt i fältprotokollet (se 
Appendix A), så går det att  få en upp-
fattning om trädföryngringen på de besökta 
lokalerna. Med hjälp av poäng-sättning 
efter dominans, så som beskrivs på sidan 
32, så går detta också att visualisera (se 
figur 12). Enligt figur 12 minskar björk 
(Betula pendula) och gran (Picea abies), medan 
framför allt rönn (Sorbus aucuparia) ökar och 
det tillkommer fler lövträdsarter efterhand. 
Understa skiktet har 16 arter medan översta 
endast har 8. Ek  (Quercus robur) minskar 
något, men är ändå relativt stabil i sin 
dominans.  

Fördelning mellan barr- och lövträd på 
besökspunkterna

29 %

71 %

Löv

Barr

Figur 11. Dominerande trädarter de i fält besökta lokalerna 
fördelat i löv- och barrträd. 
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Figur 12. Dominerande trädarter i de 4 trädskikten hos de i 
fält besökta lokalerna  

 
 
 
 
4.2.2 Naturvärdesbedömning 
 
Naturvärdesbedömning av de i fält besökta 
lokalerna skedde ur framför allt tre 
perspektiv: andel död ved, klassning av träd 
ur insektshabitatsynpunkt och signalarter 
bland kryptogamerna.  
 
På de flesta av besöksytorna är andelen död 
ved relativt låg (Figur 13). 0 innebär att det 
saknas död ved på lokalen, 1 står för 
enstaka förekomst, 2 för påtaglig och 3 för 
riklig förekomst (se fältprotokollet i 
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Figur 13. Fördelning besöksytor per andel död ved. 0 innebär 
saknas, 1 innebär enstaka förekomst, 2 innebär påtaglig 
förekomst och 3 innebär riklig förekomst. 
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Appendix A). Andelen död ved har på de flesta lokaler klassats som enstaka.    
 
För att kunna strukturera och bedömma 
enskilda träd utifrån bevarandekriterier 
används i denna trädklassning en 
prioriteringsbaserad klassningsskala (se 
kapitel 4.1.2.2 och ”Naturvårdsklassning av 
träd enligt Mikael Sörensson” i Appendix 
C). Nästan en tredjedel av lokalerna hyser 
klass II och klass III-träd (Figur 14). Klass 
II –träd omfattar ganska sällsynta 
lövträdsindivider och bör alltid bevaras så 
intakta som möjligt. Klass III-träd är 
vanligare förekommande och innehåller 
både yngre och äldre till största delen friska 
träd, men är ändå av viss bevarande-
prioritet. Dessa kan utgöras av så kallade 
jätteträd, har flera smärre grenhål, 
begynnande stamhålighet o s v och är också 
fritt för att leva kvar så länge som möjligt. 

Fördelning av trädklasser hos besökspunkterna

-
II
III
III alt. R
IV

 

 
Eftersom det finns en möjlighet att arter 
kan återetableras, i detta fall hävdgynnade 
kärlväxter vid eventuell restaurering, så är 
det av intresse att beakta mark-
användningen på angränsande områden. 
Figur 15 visar att 19% av de i fält besökta 
lokalerna har en möjlighet att återetableras 
av hävdgynnade kärlväxter. De områden 
som bedöms som möjliga för återetablering 
är här de som angränsar till områden där 
förekomst av hävdgynnade kärlväxter är 
konstaterad.  
 
Bågpraktmossa (Plagiomnium medium) har 
högt signalvärde i hela Sverige och 
indikerar ostörd hydrologi och kalkfattig 
mark (Tabell 2). Besöksyta 035 är en av de 
lokaler där det förutom mossor fanns gott om
inte artbestämts eftersom de hann förfar
trädslagsfördelningen är relativt jämn mellan
bortsett från en äldre gran och tall, ligge
Igenväxningskategorin står mellan C och D. A
 
Arbetsområdet ligger geografiskt på grän
(Plagiothecium undulatum) skall kallas för me
kontinuitet och slutenhet i norra och östra S

 

Figur 14. Fördelning av trädklasser bedömda efter Mikael
Sörenssons system hos de besökta lokalerna. 
av intresse att bevara. Dessa träd är beroende av att stå 

Lokaler där angränsande områden möjliggör eventuell 
återetablering av hävdgynnadde arter vid restaurering

41 %

19 %

40 %

Möjliga
Vet ej
Ej möjliga

 marksvampar vid tiden för fältarbetet. Dessa har dock 
as innan detta var möjligt. Marken är fuktig och 
 löv och barr. Den uppskattade maxåldern på träden, 
r på 50 år. De yngre trädskikten växer allt tätare. 
ngränsande områden består av naturbetesmarker.   

Figur 15. De lokaler som här klassats som möjliga för 
återetablering av hävdgynnade arter är exempelvis  de som 
angränsar till naturbetesmarker eller diken med förekomst 
av hävdgynnade arter. 

sen mellan att signalvärdet på Vågig sidenmossa 
delgott eller högt (Tabell 2). Mossan indikerar lång 
verige, men är mindre pålitlig i sydvästra. På besöksyta 
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027 är maxåldern på träden uppskattad att vara endast ca 15 år och där finns inga spår efter tidigare 
skog som exempelvis gamla stubbar kan utgöra.   
 
Korallblylav (Parmeliella tiptophylla) växer främst på gamla lövträd i ljusa, men ändå fuktiga och 
skyddade miljöer (Tabell 2). I sydvästra Sverige finner man bland annat laven på fristående 
hagmarksträd. Den har ett högt signalvärde i hela landet och signalerar höga naturvärden samt följs 
nästan alltid av rödlistade och ovanliga arter. Korallblylav indikerar hög och jämn luftfuktighet och 
ett ständigt inslag av gamla lövträd. Lokalen 028 är en ekhage med fuktig mark som övergår i yngre 
lövskog och alsumpskog. Nya skott av lövskog kommer tätt och igenväxningskategorin står mellan C 
och D.  
 
 
 
 
 

Tabell 2. De i fält funna signalarterna på respektive besöksyta och deras indikatorvärden. Uppgifter om 
indikator- värden kommer från skogsvårdsstyrelsens utgivna bok om Signalarter, 2000.  

n y GPS-p. S ignalarter I ndikatorvärde 
0 35 Bågpraktmossa  

( Plagiomnium medium) 
Indikerar skogsmark som har ostörd hydrologi och 
alkfattig mark. k 

0 27 Vågig sidenmossa (Plagiothecium 
ndulatum) u 

Indikerar lång kontinuitet och slutenhet, är dock ej 
nvändbar som signalart i sydvästra Sverige. a 

0 28 Korallblylav  
( Parmeliella tiptophylla) 

Indikerar hög och jämn luftfuktighet och växer där 
et funnits ett ständigt inslag av gamla lövträd. d 
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5 Identifiering med hjälp av digital SPOT data 
 
 
5.1 Material och metod 
 
Studier av möjligheten att utyttja digital satellitdata för identifiering av ytor med igenväxande 
hagmark utfördes på två stycken SPOT5-scener som registrerats 2003-06-03. Bildbehandlingsarbetet 
utfördes på SVS huvudkontor för Västra Götaland och digital hantering och bearbetning av 
satellitdata gordes i ERMapper medan ArcView användes för hantering av fältdata och bearbetning 
av resultat. Två olika metoder prövades för klassning av satellitdata, dels styrd och dels ostyrd.  
 
Styrd klassning innebär att operatören definierar klasser med hjälp av så kallade träningsytor som 
ritas in utanpå satellitbilderna. Dessa träningsytor ritas ut som polygoner av klassificeraren där de 
värden (den spektrala signatur) som dessa pixlar har definierar den klass som bestäms. Varje klass 
kan definieras med en eller flera träningsytor. De  pixlar med andra värden än de som täckts av 
träningsytor, klassificeras, beroende på vilken klassingsmetod man väljer, exempelvis utifrån vilken 
klass dessa värden befinner sig närmast. För att styra resultatet så mycket som möjligt är det ofta 
bättre att ha flera träningsytor per klass. 
 
Vid en ostyrd klassning placeras inga träningsytor ut. Här bestämmer klassificeraren bara antalet 
klasser och vilken klassningsmetod som programmet skall använda, exempelvis maximum 
likelyhood, samt minsta gräns (%) för en klass. Vad de olika klasserna visar definieras här, till skillnad 
från styrd klassning, genom tolkning efter att klassificeringen är utförd.  
 
Som underlag för klassning och utvärdering av resultat användes den fältdatainsamling som tidigare 
utförts, vilken bestod av 37 positionsbestämda ytor med igenväxande hagmark. Uppgifter rörande 
övriga markanvändningsklasser (vatten etc) erhölls muntligen från SVS.  
 
Genomförandet av studien genomfördes i tre steg; träning, klassificering och 
noggrannhetsutvärdering. 
 
 
5.1.1 Träning 
 
Som referens för klassen ”igenvaxande_hagmark” användes den data som insamlats från fält.  
Punktskiktet över de 37 positionsbestämda ytorna över igenväxande hagmark öppnades upp ovanpå 
satellitbilderna i ArcView, vid sidan om ERMapper på bildskärmen, för att visa vilka pixelvärden 
(spektral signatur) som bör definiera denna klass. Övriga klasser var: Vatten, Gammal_barrskog, 
Ung_barrskog, Lovskog, Aker, Bar_jord, Betesmark, Hygge, Vatmark och Bebyggelse. Uppgifter om 
dessa klasser erhölls muntligen av SVS. För varje klass utom vatten och igenvaxande_hagmark 
användes fem träningsytor. För vatten användes endast en träningsyta och för igenvaxande_hagmark 
ca 10. Storleken på vardera träningsyta berodde på storleken på vardera enhetlig lokal. 
Träningsytorna gjordes så stora som möjligt, men fortfarande inom gränserna för vad som bedömdes 
som respektive markanvändningsklass. Allt på satellitbilderna klassades.  
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5.1.2 Klassificering och noggrannhetsutvärdering 
 
De två aktuella satellitbilderna öppnades upp i ERMapper och arbetsområdet identifierades genom 
att parallellt på bildskärmen öppna upp satellitbilderna och det nyligen skapade punktsiktet i 
ArcView. Arbetsområdet zoomas in på respektive satellitbild och sparas som en ny och mindre bild 
för att avgränsa och inte behöva behandla allt för mycket data. 
 
Resultatet av den Maximum Likelihood Standard styrda klassificering som utfördes blev orimligt då 
en alltför stor del av den klassade bilden täcktes av klassen ”igenvaxande_hagmark”. Försöket 
upprepades flera gånger med olika men motsvarande träningsytor, men eftersom resultatet blev 
acceptabelt bara vid ett av dessa tillfällen och detta inte lyckades fler gånger så föll valet på att enbart 
fokusera på ostyrd klassificering. Särskilt eftersom denna metod skall vara möjligt att upprepa senare. 
En möjlig anledning till detta är dock att antalet träningsytor per klass var för få, men på grund av 
tidsbrist kunde inte denna procedur göras om ytterligare en gång. 
 
På rekomendation av SVS skapades först en ostyrd Maximum likelihood standard klassificering med 
30 klasser. Resultatfilen konverterades sedan så att den gick att öppna som en vektorfil i shape-
format i ArcView. Efter detta kan nämligen nya skikt skapas utifrån enskilda klasser i klassificeringen. 
Eftersom ett enhetligt skikt eftersträvas och utgångspunkten är två satellitbilder, klipps dessa ihop 
med hjälp av funktionen ”merge” för att kombineras till en enhetlig bild. Med hjälp av punktskiktet 
som visar de i fält besökta igenväxande hagmarkerna och överlappninsanalys (funktionen ”select by 
theme”) identifieras sedan de/den klass som visar dessa marker (Figur 16 och 17). Utifrån detta 
resultat skapas sedan ett polygonskikt som består av dessa klasser. Proceduren upprepas med 40 och 
35 klasser. Målet är att den resulterande filen, vilken skall visa igenväxande hagmarker, skall täcka så 
många av de i fält besökta punkterna/lokalerna som möjligt, men ändå en så liten area som möjligt. 
Detta för att minimera risken att de täcker över alltför mycket av andra markanvändningsklasser.  
 
Resultatfilen från 30 klasser vilken skall visa igenväxande hagmarker bedöms vara för grov även om 
bara 1 klass väljs ut och lämnas därför tills vidare. 
 
Noggrannhetsutvärderingen av de resterande två skapade resultatfilerna/polygonskikten vilka skall 
visa igenväxande hagmarker, genomfördes i två steg. Steg ett innebar att 30 stycken polygoner ur 
vardera polygonskikt slumpmässigt valdes ut. Dessa 30 polygoner placerades sedan som ett skikt 
över ortofotografiet och de skannade och rektifierade ekonomiska kartorna från 60-talet för att 
möjliggöra identifiering av markklass i respektive polygon (Tabell 5 och 7).  
 
Nästa steg innebar att 30 polygoner vilka visar igenväxande hagmarker skapades med hjälp av 
ortofotografiet och ekonomiska kartan från 60-talet. Dessa placerades därefter över respektive 
polygonskikt och en överlappningsanalys (”select by theme”) utfördes för att kontrollera hur många 
av dessa skapade polygoner som täcktes av respektive polygonskikt (Tabell 6 och 8). 
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Antal besökspunkter per klass hos en unsupervised 
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Figur 16. Stapeldiagram som visar hur många punkter som täcks per klass av 35 klasser 

 

Antal besökspunkter per klass hos en supervised classification 
med 40 klasser
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Figur 17.  Stapeldiagram som visar hur många punkter som täcks per klass av 40 klasser 
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5.2 Resultat 
 
Ett mål med polygonskiktet, som skall visa igenväxande hagmarker, är att det skall täcka så många av 
de i fält besökta positionsbestämda ytorna med igenväxande hagmark (de så kallade besöks-
punkterna) som möjligt, men samtidigt en så liten area som möjligt. Utifrån tabell 3 kan det 
konstateras att det polygonskikt som skapats av 2 klasser från 40 bäst överrensstämmer med detta 
mål.  
 
Tabell 4 och 5 visar resultaten från den noggrannhetsutvärdering av polygonskikten som gjordes i två 
steg (se kapitel 5.1.2). Utifrån tabell 5 kan det konstateras att majoriteten av de igenväxande hag-
markerna i området täcks av de två polygonskikten. Tabell 4 visar dock att även andra 
markanvändningsklasser täcks av dessa polygonskikt. Vid första anblick tycks resultaten i tabell 4 
vara ganska nedslående eftersom endast 9 av 30 respektive 8 av 30 polygoner i de två polygonskikten 
visar just igenväxande hagmark. Det är då av vikt att beakta vilka övriga markanvändningsklasser 
som täcks av dessa polygonskikt. Hos polygonskiktet skapat från 2 av 40 klasser är det framför allt 
även annan igenväxande mark samt kantzoner som täcks av polygonskiktet. Att annan igenväxande 
mark, som exempelvis igenväxande åker, finns med i polygonskiktet är nog svårt att undvika när 
satellitbilder utgör ingångsdata. Att kantzoner utgör en stor andel av dessa polygoner, och med andra 
ord har en liknande spektral signatur som igen-växningsmarker på satellitbilder, är egentligen inte 
heller särskillt förvånande om man beaktar hur dessa marker brukar se ut.  
 
Hos polygonskiktet skapat från 2 av 40 klasser utgör markanvändningsklasserna igenväxande 
hagmark, annan igenväxande mark och kantzoner 22 av 30 stycken polygoner och då har det hos tre 
stycken polygoner inte varit möjligt att identifiera markanvändningsklass. Även ur denna aspekt är 
resultatet bättre hos det polygonskikt som skapats från 2 av 40 klasser än det som skapats från 2 av 
35 (se Tabell 4). 
 
 
 
Tabell 3. Utvärdering av polygonskikt med hjälp av de i fält besökta positionsbestämda lokalerna med igenväxande 
hagmark.  

Polygonskikt: Area: % av totala arbetsområdets area: % av täckta besöksytor:  
2 klasser av 35 19 695 906 m2 17,50 % 59,50 % 
2 klasser av 40 18 996 190 m2 16,90 % 64,90 % 

 
Tabell 4. 30 stycken slumpmässigt utvalda polygoner där markanvändningsklass har definierats med hjälp av 
orthofotografi och ekonomiska kartan från 60-talet. 
Markanvändningsklass:  Antal hos polygonskiktet skapat från 2 

klasser av 35: 
Antal hos polygonskiktet skapat från 2 
klasser av 40: 

Igenväxande hagmark 9 8 
Annan igenväxande mark 3 7 
Kantzoner 8 7 
Vet ej 3 3 
Skog 2 2 
Åker 4 2 
Betesmark 1 1 
Summa: 30 30 
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Tabell 5. Hur pass väl de respektive polygonskikten täcker 30 stycken för hand skapade polygoner vilka visar  
igenväxande hagmarker. 
Skapade polygoner som täcks av polygonskikt 
skapat från 35 klasser 

Antal hos polygonskiktet 
skapat från 2 klasser av 35: 

Antal hos polygonskiktet 
skapat från 2 klasser av 40: 

Polygoner som täcks av polygonskiktet:  29 29 
Polygoner som inte täcks av polygonskiktet: 1 1 
Summa: 30 30 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Dominans av barr- respektive lövskog. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det polygonskikt som skapats av 3 klasser 
från 40, täcker över en större andel av 
besöksytorna än vad det andra 
polygonskiktet gör, men det är fortfarande 
15 % av besöksytorna som inte täcks. 
Alltså borde det finnas någon skillnad i den 
spektrala signaturen mellan de besöksytor 
som täcks och inte täcks. Vid en jämförelse 
av trädskikten på de olika lokalerna 
utgjorde fördelningen av barr- och lövskog 
den största skillnaden (jämför Figur 18 och 
19). Hos de besökspunkter som täcks av 
polygonskiktet är lövträd definitivt mest 
dominerande med 81 % gentemot 19 %, 
medan hos de som inte täcks så är 
fördelningen mellan barr- och lövträd 
nästan lika, 49 respektive 51 %. 
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Figur 19. Dominans av barr- respektive lövskog. 
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 Figur 20. Polygonskikt som skall visa igenväxande hagmarker skapat av 2 klasser från 35. 
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Figur 21. Polygonskikt som skall visa igenväxande hagmarker skapat av 2 klasser från 40. 
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6  Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att finna en metod som visar på förekomsten av igenväxande hagmarker 
samt ett sätt att beskriva tillståndet på dessa. Dessutom skulle det utredas hur SVS på ett nogrannt 
men samtidigt effektivt sätt skulle kunna identifiera höga naturvärden på dessa marker alternativt 
förutsättningarna för lövproduktion. Eftersom SVS nyligen hade fått in spatiellt högupplösta Spot-5 
satellitbilder över Västra Götaland var tanken att dessa skulle användas till den metod som skulle visa 
på förekomsten. En utmaning har varit att det inte gick att finna rapporter, artiklar eller material från 
tidigare undersökningar med klassificering av satellitbilder i syfte att identifiera just igenväxande 
hagmarker i Sverige. Därför fanns en stor osäkerhet omkring detta, och det var svårt att ha en 
uppfattning om hur slutresultatet skulle bli. 
 
Vad gäller beskrivning av tillstånd, naturvärden och lövproduktion fanns det mer publicerad 
information att hämta. Problemet med igenväxande hagmarker är mycket aktuellt och har egentligen 
varit så en längre tid. Här låg utmaningen i att finna en metod och utforma ett fältprotokoll som på 
samma gång beskriver både tillstånd, naturvärden och förutsättningar för lövproduktion samt gör 
detta på ett enkelt sätt, men ändå noggrannt och tydligt. Att det inte är alltför omständligt på grund 
av alla faktorer som tas med, utan snarare något sånär effektivt, har också varit en målsättning.   
 
 
6.1 Begränsningar 
 
Genomförandet av fjärranalysstudierna hade förenklats om det funnits mer tillgängligt 
flygbildsmaterial från tidigare år. Ekonomiska kartan från 60-talet, som är baserad på samtida 
flygbilder, går att använda vid jämförelse med de digitala orthofotografierna från 1997 och vid en 
första lokalisering av de igenväxande naturbetesmarkerna, men det är inte optimalt eftersom denna 
karta inte alls är lika skarp. Det hade också varit intressant att även ha tillgång till senare flygbilder 
från exempelvis 1980-talet. Risken att allt för många av de besökta igenväxande hagmarkerna slutade 
betas redan på 1960-talet skulle då minska betydligt och det skulle bli en större spridning i 
igenväxningsgrad på besökspunkterna. Skillnaden på besökspunkterna i igenväxningsgrad är dock 
möjlig att se på orthofotografierna från 1997, men det hade varit enklare och tydligare om nyss 
nämnda extramaterial varit tillgängligt.   
 
Eftersom fältarbetet utfördes mestadels i september månad så fanns det inte många kärlväxter som 
fortfarande blommade. Detta faktum försvårade artbestämningen av dessa kärlväxter eftersom den 
nycklingslitteratur som användes i regel utgår från blomman och dess sammansättning. Nu fick 
istället ofta utantillkunskaper kompletteras med det som i nycklingslitteraturen beskrev resterande 
delen av respektive växt och framför allt då bladens utseende samt uppgifter om förekomst och krav 
på tillväxtbetingelser.  
 
Artbestämningen av kryptogamer påverkades av att det inte fanns någon möjlighet att ordentligt 
artbestämma med mikroskop och annat behövligt material direkt efter insamling, utan först någon 
vecka senare. Detta påverkade framför allt artbestämningen av vanliga marksvampar, vilket var en  
förlust eftersom ett par av lokalerna hade ganska gott om sådana, och de kunde ha gett värdefull 
information om marken och dess historia. Därför består det artbestämda materialet nu av mossor, 
lavar och tickor. Det är dock bara signalarterna som anges i den länkade tabellen. 
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6.2 Utvärdering av de igenväxande hagmarker som besökts 
i fält 
 
På majoriteten av de igenväxande hagmarker som besökts i fält har igenväxningen gått mycket långt. 
Endast 19 % tillhör den sena gräsmarksfasen, kategori C, och resten har börjat eller helt gått över till 
skogs- och vassfasen (Figur 8). Ur detta perspektiv är det alltså oftast för sent för restaurering. 
Återetablering är dock en möjlighet och 19% av dessa lokaler angränsar till områden där förekomst 
av hävdgynnade kärlväxter är konstaterad (Figur 15). De flesta av lokalerna har börjat växa igen med 
träd och fler än hälften av dem har en maxålder på 40 år eller mer (Figur 9). Det finns dock en viss 
risk att detta inte är representativt för hela arbetsområdet utan beror på hur dessa lokaler har valts ut. 
Vid en visuell jämförelse av nutida ortofoton och ortofoton från 1960-talet i syfte att finna 
igenväxande hagmarker är risken stor att majoriteten av lokalerna har gått relativt långt i sin 
igenväxning eftersom dessa igenväxningsmarker är lättast att urskilja. Det ligger nära till hands att 
man väljer en lokal som på 1960-talsflygfotot är hagmark och på det nutida är bevuxet med träd och 
buskar. Vill man sprida igenväxningsgraden på lokalerna så kan man jämföra även med ortofoton 
från exempelvis 1980-talet, alltså från en tidpunkt mitt emellan de två andra ortofotona. Då minskar 
åtminstone risken att allt för många lokaler började växa igen redan på 1960-talet (Figur 8 och 9). 
 
Dessa igenväxande hagmarker växer framför allt igen med lövträd (Figur 11). Figur 12 visar också en 
trend där framförallt björk (betula pendula) minskar medan flera andra lövträd ökar ju längre tiden 
går. En anledning till att björk minskar så radikalt kan vara att det är en ljusälskande pionjärart, och i 
det fjärde och understa skiktet har successionen ofta nått skogsstadiet där lite sol når marken och 
konkurrensen är stor. Artrikedomen bland lövträden ökar också generellt. 
 
Att andelen död ved på de flesta platser klassats som enstaka är egentligen ungefär vad som kan 
förväntas av dessa marker, eftersom det inte är så länge sedan som de började växa igen och få något 
riktigt trädskikt. När markerna fortfarande hävdades fanns det i regel endast enstaka grova träd eller 
trädgrupper på lokalerna. 
 
Utav naturvärdena på de i fält besökta igenväxande hagmarkerna så var förekomsten av grova 
vidkroniga träd mest påtaglig. Ungefär en tredjedel av dessa var klass II- eller III-träd, vilka är av 
intresse att bevara som insektshabitat (Appendix C). Dessa träd är ljusberoende och måste därför stå 
fritt för att leva kvar så länge som möjligt. Endast tre signalarter blev funna i fält. Dock fanns det 
antagligen även signalarter bland marksvamparna, framför allt på ett par av lokalerna, men dessa 
hann förfaras innan artbestämning var möjlig.  
 
 
6.3 Utvärdering av fältprotokoll och fältarbete 
 
Beskrivningen av tillståndet via fältprotokollet fungerar bra i praktiken. Den är enkel och tydlig, 
kombinerat med synliga tidigare åtgärder och allmän beskrivning av området. Tillståndsbeskrivningen 
gäller även beskrivningen av trädskiktet som tillsammans med beskrivningen av fältskiktet skall 
beskriva förutsättningarna för lövproduktion.  
 
Det går att dra slutsatser om trädskiktet utifrån de data som är insamlade med hjälp av det 
fältprotokoll och den metod som i detta arbete använts i fält, men det är i flera fall omständligt och 
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grundar sig på subjektiva bedömningar (se kapitel 4.2.1 och Figur 11, 12, 18 och 19). Beskrivningen 
om skiktning fungerar bra eftersom den är tydligt definierad (se fältprotokollet i Appendix A), men 
beskrivningarna om uppskattad genomsnittsålder, uppskattad maxålder, genomsnittlig medeldiameter 
och artfördelningen i de olika skikten är mer osäkra, framför allt om inventeraren är oerfaren av 
sådana bedömningar. Dock är detta fältprotokoll riktat till inventerare inom SVS, vilka oftast har 
sådan erfarenhet. Att medeldiametern bara uppskattades subjektivt här berodde mest på att det bara 
var en person som utförde fältarbetet. Något som saknas är ett täthetsmått. Beskrivningen av 
dominerande trädslag i respektive skikt har den fördelen att man kan få en uppfattning om vartåt 
successionen går (Figur 12), men det ger inget direkt mått på trädslagsfördelningen (se sidan 32).   
 
Naturvärdesbeskrivningarna fungerar också bra i praktiken, möjligen med undantag från att 
marksvampar är färskvara och därfor bör artbestämmas så fort som möjligt, men ofta är för 
komplicerade att bedömma i fält. Likaså bör de flesta övriga kryptogamerna artbestämmas med hjälp 
av mikroskop för att man skall kunna vara säker (det finns dock undantag som exempelvis lunglav). 
Ändå är det nog viktigt att ha med signalarterna hos kryptogamerna i naturvärdesbeskrivningen då de 
ger så pass viktig och tydlig information. Sörenssons trädklassning (Appendix D) fungerar utmärkt 
att applicera på hävdgynnade gamla träd, även om den från början egentligen är skapad för 
bedömning av parkträd. Definitionerna för de olika klasserna är tydliga och enkla att följa och man 
måste inte vara erfaren entomolog för att kunna bedömma trädens naturvärde ur evertebratsynpunkt. 
I igenväxande hagmarker är det mycket viktigt att evertebraterna inte förbises eftersom många 
hotade insekter är beroende av sådana marker.  
 
 
6.4 Förslag på förbättringar av fältprotokoll och fältarbete 
 
En faktor som skulle ha varit positivt att ha med i fältprotokollet, men som nu saknas, är ett 
täthetsmått på trädskiktet. Detta hade bidragit mycket till slutsatser om trädproduktion och den 
spektrala signaturen. Det mått på täthet i trädskiktet som man i regel använder kallas för grundyta 
och går att mäta med relaskop eller dataklave och måttband. Det mått på grundyta och täthet som 
man får med dataklave och måttband är mer exakt än det man får med relaskop. Det ger även ett 
exakt mått på genomsnittsdiametern. I det fallet bör dock provytan vara större än 100 m2 för att 
måtten skall vara representativa, då bara en provyta per lokal beskrivs. En provytestorlek på 314 m2, 
alltså med en radie på 10 m, vore att föredra. Fördelen med relaskop är att en ensam fältarbetare på 
detta sätt enkelt och snabbt kan få ett mått på grundytan.  
 
Ett täthetsmått bidrar till att ge en uppfattning om igenväxningsgraden. Den spektrala signaturen 
påverkas också av hur tätt träden står eftersom undervegetationen får större inverkan på denna om 
träden står glest. Ett mått på grundytan kan man också kombinera med övre höjden (vilken man 
mäter med hjälp av en digital höjdmätare) för att kunna använda gallringsmallar. Gallringsmallar är av 
intresse här eftersom alternativet produktion också skulle beaktas och det med hjälp av dessa går att 
dra slutsatser ur skogsbrukssynpunkt. Att mäta övre höjd med hjälp av en digital höjdmätare går 
också relativt snabbt, så att lägga till dessa två mätingar i fält skulle fortfarande hålla fältarbetet inom 
effektivitetens ramar, men bidra med säkrare data att dra produktionsslutsatser om.  
 
Med hjälp av relaskopet kan man också mäta trädslagsfördelningen genom att räkna de olika trädslag 
som fyller upp eller är större än glappet. Detsamma gäller vid användning av klave och måttband, då 
man helt enkelt antecknar trädslag tillsammans med diameter på varje mätt träd. Dock bör man vara 
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medveten om att i vissa lokaler av igenväxande betesmarker fungerar inte mätningar med relaskop 
och clinometer lika bra. Detta gäller exempelvis de lokaler som har börjat växa igen men har kvar 
gamla, vidkroniga träd som präglats av de öppna markerna. Skiktningen är i dessa fall mycket sällan 
jämn, utan det är stor skillnad mellan de/det kvarvarande trädet/träden och de senare komna av 
igenväxningskaraktär. Måttet på övre höjd blir för högt och knappast representativt för resterande 
beståndet och i relaskopet dras värdet ned. Att ha med dessa mätningar i fältprotokollet är dock 
fortfarande intressant då föregående exempel i regel gäller marker som är mer intressanta ur 
naturvårdssynpunkt och då inte produktion är aktuellt längre.  
 
Några andra faktorer som skulle kunna vara av intresse att lägga till i fältprotokoll och fältarbete är 
markegenskaper som jordartens textur, jorddjup och huruvida det är fastmark eller torvmark. Dessa 
faktorer skulle man i så fall beskriva på samma sätt som i de fälthäften i bonitering som 
skogsstyrelsen ger ut. Där har man 5 olika alternativ i fördefinierad jordartstextur, 4 olika alternativ i 
fördefinierat jorddjup och har definierat fastmark och torvmark. Definitionerna är lätta att förstå och 
välja mellan, och de är skapade för att vara effektiva och tydliga att använda i fält (Skogsstyrelsen, 
1985).   
 
 
6.5 Förekomst 
 
Det är viktigt att hålla nere graden av subjektivitet vid datahantering (Skånes, 1996). Därför kan det 
också vara bättre att använda sig av ostyrd klassning istället för styrd om syftet är att en metod skall 
kunna upprepas. Detta pekar resultaten i detta arbete på, där styrd klassning uteslöts ur det övriga 
arbetet då allt för stor andel av satellitbilden klassificerades som igenväxande hagmark och resultaten 
blev olika i de olika försöken med samma sorts klassning. Dock kan en anledning till att dessa 
resultat inte blev så tillförlitliga bero på att ett så litet antal träningsytor per klass användes. 
 
Enligt Bird et al. (2000) kan satellitbilder från den nya generationen satelliter med hög upplösning 
ytterligare förbättra överrensstämmelsen mellan analyser av dessa bilder och fältarbete. SPOT 5 
tillhör den nya generationen satelliter och har en relativt hög spatiell upplösning samt stor känslighet 
hos de spektrala regioner som svarar för de våglångdsband som vegetationen utgör. Vid kartering av 
betesmark och andra vegetationstyper, med hjälp av satellitbilder, är behovet av spektral information 
större än behovet av rumslig upplösning (Seyler et al., 2002).  
 
Enligt Seyler et al. (2002) förbättrades klassningsresultaten av sammanslagning av klasser baserat på 
tolkningen av dem och den statistiska arealöverlappningen. Det visade sig även i detta arbete att de 
bästa resultaten kom när antalet klasser var högt och ett par av dessa sedan slogs samman till en 
klass.  
 
Det polygonskikt som är skapat från 2 klasser av 35 har som väntat en större area än vad 
polygonskiktet skapat från 2 klasser av 40 har. Ändå täcker det senare skiktet fler av 
besökspunkterna. Detta tyder på en större ”träffsäkerhet” hos det polygonskikt som skapats från 
klassificeringen med fler klasser. Jämförs de två diagram som visar antal besökspunkter per klass hos 
respektive polygonskikt så syns en tydlig skillnad i att det hos klassificeringen med 40 klasser finns en 
klass som täcker 14 av de 37 besökspunkterna (Figur 17). Hos klassificeringen med 35 klasser täcker 
den klass som täcker över flest besökspunkter 8 stycken av 37 (Figur 16).  
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Utvärderingen av noggrannheten av de två polygonskikten visar att de flesta igenväxande hagmarker i 
området med ganska stor sannolikhet täcks av dessa skikt (Tabell 5). Problemet är att dessa till viss 
del även täcker andra markanvändningssklasser (Tabell 4). Detta utgör ett problem eftersom målet är 
att dessa polygonskikt dels skall ge en uppfattning om förekomsten och dels skall kunna användas 
vid lokalisering av dessa marker innan fältarbete. Det är därför av intresse att se vilka andra 
markanvändningsklasser som också kan förekomma i dessa polygonskikt. Enligt Bird et al. (2000) 
ligger svårigheten att klassificera landskapselement med hjälp av satellitbilder bland annat i att gränser 
mellan olika klasser kan bli otydlig. Tabell 4 visar också att det polygonskikt som skapats från 2 
klasser av 35, förutom igenväxande hagmarker, till största delen täcker kantzoner. Samma sak gäller 
för det andra polygonskiktet, där dock lika många småpolygoner identifierats som andra 
igenväxningsmarker. Skillnaden mellan de två polygonskikten ligger här i att hos det skikt som 
skapats från 35 klasser har något fler slumpmässigt utvalda polygoner klassificerats som kantzoner 
och åker, medan den största felkällan hos det polygonskikt som skapats från 40 klasser är annan 
igenväxande mark. Den skillnad man kan se mellan de två polygonskikten i denna jämförelse kanske 
tyder på samma tendens som den man kan se vid jämförelse av area kombinerat med hur stor andel 
besökspunkter de täcker, d v s  att polygonskiktet skapat med fler klasser är mer ”träffsäkert”. Dock 
är en mer polygon identifierad som igenväxande hagmarker hos polygonskiktet skapat från 35 
klasser, men detta kan ha att göra med den större arean hos detta skikt. 
 
Enligt Slater och Brown (2000) är en förändringskarta skapad från en enskild satellitbild mest 
användbar tillsammans med tillgängliga flygbilder eller fältarbete, som en potentiell karta över 
förändrat marktäcke. Tillsammans med flygbilder är nogrannheten och precisionen tillfredsställande 
vid en sådan detektering samtidigt som kostnaderna för detta arbete reduceras (Slater &Brown, 
2000). I och med att de resulterande polygonskikten i detta arbete fått med även andra 
markanvändningsklasser än igenväxande hagmark så bör eventuell användning av dessa kombineras 
med användning av ortofoton och eventuellt fältarbete. 
 
 
6.6 Åtgärder 
 
Ett områdes förutsättningar måste undersökas innan man bestämmer skötsel (Götmark et al., 1998). 
Innan det sker någon bedömning av huruvida det finns några förutsättningar för att restaurera 
igenväxande hagmarker eller inte så måste man veta varför man vill restaurera och vad man har för 
syfte med restaureringen. Finns det hotade och/eller sällsynta arter på lokalen? Vilka i sådana fall? 
Finns höga naturvärden som kan utgöra habitat för sådana arter, eller handlar det om 
spridningsvägar från liknande marker som håller på att bli isolerade öar? Avsikten är att beakta detta i 
naturvårdsbedömningsdelen av fältprotokollet och att man ska studera angränsande områden innan 
man börjar undersöka förutsättningarna på lokalen. Ibland är varken restaurering eller lövproduktion 
aktuellt, utan man satsar exempelvis på ta tillvara på ett specifikt naturvärde på enklast möjliga vis 
(Exempelvis en vidkronig ek med mulm och signalarter, men där det inte finns möjlighet och inte 
heller är nödvändigt att restaurera marken, men att det bör hållas öppet runt eken). 
 
För att bedöma förutsättningarna för restaurering kontrolleras igenväxningsgraden, det vill säga om 
det är för sent för restaurering eller inte. Detta görs med hjälp av dokumentation av dominerande 
kärlväxter kombinerat med igenväxningsklasserna A – D (se kap 2.3.1 Successionen) och beskrivning 
av träd- och buskskiktet samt dokumentation av höga naturvärden, vilka indikerar tidigare hävd. På 
områden som vuxit igen med mestadels barrskog som är 30-40 år har det i regel gått så långt att det 
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inte ens är aktuellt med återetablering eller insådd, eftersom näringsstatusen i marken förändrats så 
radikalt.    
 
När man har beslutat sig för att restaurera en lokal så är det viktigt att man skiljer på inägor och 
utägor, att man ser om det har varit skogsbete eller en inhägnad hage, så att lokalen verkligen återfår 
sitt tidigare utseende och naturvärden.  
 
Många djurarter gynnas generellt av något högre och mer varierad vegetation på betesmarker, medan 
däremot artrikedomen hos växter och svampar är högre vid god hävd och således lägre vegetation 
(Götmark et al.,  1998). Enligt villkoret för ersättning för skötsel av betesmarker skall all den 
vegetation som djuren kan äta vara avbetad. För evertebrater, vilka är känsliga för olämplig skötsel 
och vars habitatkrav ej är så välkända, skulle man med fördel kunna dela upp betesmarken i fållor 
som sedan betas i rotation. Betesfållorna bör då avgränsas så att inte hela populationen av en art, eller 
för insekter i ett visst stadie i livscykeln, är begränsad till en enda fålla. Många insekter kräver också 
en blandning av vegetationshöjder i sin omedelbara närhet för att alla krav under de olika 
livsstadierna skall tillgodoses. Rotationsbetet med hjälp av fållor kan skapa en mosaik av olika 
fältskikt, vilket är fördelaktigt för evertebrater. Ibland kan det också vara en fördel att tidvis eller på 
vissa platser låta fältskiktet utvecklas fritt under vår, försommar och högsommar, då även 
rotationsbete ibland kan medföra en relativt hård hävd. Det är dock viktigt att man snart återupptar 
hävden, så att inte dominerande växtarter tar över. Slåtter på sensommaren eller hösten med 
efterbete kan vara ett bra alternativ i kombination med bete på andra lokaler. Eftersom 
kvävebelastningen undanröjs mer effektivt vid slåtter än vid bete så kan det ha en positiv effekt på 
kärlväxtfloran (Götmark et al.,  1998). 
 
Om det inte finns några höga naturvärden eller hävdgynnade arter kvar och det inte är intressant eller 
av större vikt att restaurera lokalen ur ett landskapsekologiskt perspektiv så bör förutsättningar för 
produktion övervägas. Här beaktas vegationstyp, markfuktighet och beskrivningen av trädskiktet. 
Ofta har antagligen trädskiktet kommit ganska långt när restaurering eller andra naturvårdsåtgärder 
inte är aktuella längre och eventuellt går det att satsa på det bestånd som redan finns där. Detta vore 
särskilt ändamålsenligt vid satsning på produktion av lövskog eftersom dessa marker oftast växer 
igen med löv och detta annars är dyrare att producera samtidigt som det finns vissa krav på att en 
viss andel (5 %) av skogen skall vara lövskog om markägaren vill certifieria sig. På vissa av dessa 
marker kan det vara för torrt eller för blött för att satsa på produktion och detta går också att avläsa 
ur fältprotokollet. I sådana fall får marken lämnas åt sitt öde och betraktas som impediment.  
 
När det gäller åtgärder för enstaka objekt med höga naturvärden kan det ibland räcka med att bara 
hålla det öppet kring dessa eftersom de antagligen är beroende av ljusinsläpp. Här gäller emellertid att 
ta reda på vilka krav dessa naturvärden (vilka kan vara hotade arter eller sällsynta habitat) har för att 
kunna gynnas och bestå. Skötseln får sedan bestämmas efter detta. 
 
Att ekonomiska intressen och behovet av bevarande av hotade arter hittills har varit så svåra att 
kombinera när det gäller död ved, utgör ett problem. Jämför man skadeinsekten snytbagge med de 
flesta ur naturvårdssynpunkt intressanta insekterna kan man dock konstatera att de inte gynnas av 
exakt samma förutsättningar och att det faktiskt borde vara möjligt att ta hänsyn till båda dessa 
aspekter. Exempelvis är snytbaggen mest intresserad av färsk död ved och redan tre år efter röjning, 
gallring eller stormfällning är läget för snytbaggeangrepp i regel inte lika kritiskt längre. Samtidigt 
finner man det högsta artantalet insekter i nedbrytningsstadiet efter 5 – 15 år (Jonsell et al., 1998). 
Problemet gäller alltså framför allt tillförseln av ny död ved. Eftersom snytbaggen svärmar i maj – 
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juni när det är varmt och då letar efter färsk ved som yngelplatser, är det framför allt då risk för 
angrepp gäller. Det är dessutom stor skillnad på den skada som en snytbagge gör på ett kalhygge 
jämfört med vad den gör under en så kallad ”skärm”, det vill säga om det finns annan vegetation och 
träd kvar.     
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7 Slutsatser 
 

Fältprotokollet uppnår i stort sitt syfte, men skulle tjäna på om man lade till mått på ”grundyta” och 
övre trädhöjd mätt med relaskop och digital höjdmätare alternativt dataklave och måttband 
tillsammans med digital höjdmätare, och på så sätt fick både ett tydligt täthetsmått och höjdmått som 
man kan vara säker på och dessutom möjlighet att använda gallringsmallar. Det skulle även kunna ge 
ett bra mått på trädslagsfördelningen samt medeldiametern om man mäter grundyta med dataklave 
och måttband och anger trädslag på de träd man tagit mått på. Detta är av intresse både när det gäller 
att kunna dra slutsatser om förutsättningarna för exempelvis lövproduktion och när det gäller att dra 
slutsatser om den spektrala signaturen. Mer ingående beskrivningar av markegenskaparna skulle 
också kunna vara av intresse när man ser till lokalens förutsättningar, men här räcker det eventuellt 
med vegetationstyp, vilka arter som växer där och markfuktighet eftersom dessa indikerar 
markegenskaperna ganska tydligt. Att samla in sistnämnda data skulle med andra ord antagligen ta 
mer tid i anspråk än vad det skulle ge information. 
 
En stor fördel vore att vara två i fält i stället för ensam. Dels eftersom man skulle kunna dela upp 
datainsamlingen, men också för att grundyta och medeldiameter då lättare skulle kunna mätas med 
dataklave och måttband och man då skulle få exakta mått och värden utan att det skulle ta allt för 
mycket tid. Effektiviteten på fältarbetet skulle antagligen kompensera för de ökade utgifterna för fler 
fältarbetare.  
 
De höga naturvärden som framför allt blev funna under fältarbetet var grova vidkroniga träd av klass 
II och III enligt M. Sörenssons klassningssytem. Endast tre signalarter blev funna och 
dokumenterade, vilket antagligen hade varit något annorlunda om marksvamparna hade kunnat 
artbestämmas i tid. Eftersom igenväxningen på de flesta lokaler hade gått relativt långt så ligger dock 
en viss logik i att det främst var bland de vidkroniga gamla träden som det gick att finna höga 
naturvärden. Vid ett eventuellt övervägande av restaurering är det av intresse att även angränsande 
markanvändning beaktas. Hos dessa i fält besökta lokaler kunde det konstateras att i åtminstone 19% 
av fallen fanns hävdgynnade arter i angränsande områden och därmed en möjlighet för 
återetablering.   
 
Det är viktigt att inventera en lokal utifrån flera aspekter innan beslut om skötsel fattas. Risken är 
stor att vissa naturvärden går om intet om bara exempelvis kärlväxterna och deras artrikedom 
beaktas. Inventeraren och beslutsfattaren bör även vara öppen inför den möjligheten att ett högt 
naturvärde kan ha tillkommit efter att marken övergetts. Detta innebär dock inte att lokalen för den 
skull skall fortsätta att utvecklas fritt eftersom detta stadium i regel är instabilt. 
 
Utav de två polygonskikten är det det som skapats från 2 klasser av 40 som verkar vara mest 
tillförlitligt. Även om resultaten pekar åt rätt håll så krävs ytterligare förfining av dessa innan 
användning av dem kan rekomenderas. Dessa bör i sådana fall kombineras med flygbilder vid 
användning inför exempelvis besök i fält. Eftersom resultaten på dessa polygonskikt blivit bättre ju 
fler klasser Spot-5 satellitbilderna klassificerats som (först 30, sedan 35 och till slut 40 klasser), så är 
frågan om det hade gått att uppnå ett än bättre resultat med ännu fler klasser. Att igenväxande 
hagmarker i regel täcks av dessa skikt pekar resultaten i utvärderingarna av de två skikten tydligt på 
(se tabell 5). Problemet ligger i hur man skall få bort de andra markanvändningsklasserna. Kanske 
ligger en lösning i att skapa skikt från klassificering med än fler klasser, exempelvis 45 stycken. Dock 
får man nog räkna med att andra igenväxande marker som exempelvis igenväxande åker kommer 
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med, däremot kan man antagligen slippa igenväxande hygge eftersom denna har så pass olik spektral 
signatur i IR-bilder. En förutsättning för att kunna använda sig av en sådan här metod för att visa 
förekomsten är att satellitbilderna som används har relativt hög upplösning både spatiellt och 
spektralt. Det sistnämnda är antagligen av störst vikt för att få ett tillförlitligt resultat.  
 

 56



Igenväxande hagmarkers förekomst och tillstånd i Västra Götaland 
- En utveckling av två arbetsmetoder 

 

8 Förslag på tillvägagångssätt 
 
8.1 Förekomst 
 
Förslag på tillvägagångssätt för att identifiera förekomsten av igenväxande hagmarker är att skapa ett 
polygonskikt baserat på en ostyrd maximum likelyhood klassificering av en Spot 5-satellitbild som 
täcker det aktuella området och kombinera detta med digitala ortofoton om inte allt för många andra 
markanvändningsklasser kommer med. Gör även ett försök med styrd maximum likelyhood 
klassificering och skapa så många och stora träningsytor per klass som möjligt, där det fortfarande är 
säkert att klasserna är renodlade (vatten kräver i regel inte lika många träningsytor eftersom den 
markanvändningsklassens spektrala signatur så tydligt skiljer sig från övriga klassers). 
  

1) Genomför två klassificeringar med fler än 40 klasser (resultatet från 40 klasser fick med för 
stor andel kantzoner och andra igenväxningsmarker), exempelvis 45 och 50 stycken, eftersom 
det är osäkert vilket antal klasser som skulle ge det mest rättvisande resultatet.  

2) Konvertera dessa till shape-filer.  
3) För att kunna identifiera vilka klasser som täcker igenväxande hagmarker; öppna upp ett 

digitalt nutida ortofoto och ett äldre digitalt orthofoto. Åldern på det sistnämnda 
ortofotografiet avgörs av (bortsett från tillgängligheten) när hagmarkerna tidigast skall ha 
blivit övergivna för att vara av intresse. Finns ett ortofoto med en ålder någonstans 
mittemellan dessa två tillgängligt så öppna även upp det.   

4) Skapa sedan ett punktskikt över området baserat på dessa orthofogografier genom att zooma, 
jämföra och placera 30 stycken punkter eller fler (ju fler destu bättre), i mitten av lokaler av 
intresse i området. Gör eventuellt stickprov ute i fält för att kontrollera överrensstämmelsen.  

5) Gör ett stapeldiagram som visar vilka klasser som täcker över dessa punkter med hjälp av 
överlappningsfunktionen (funktionen ”select by theme”) i ArcView och funktionen ”Pivot 
Table and pivot Chart Report” i Excel.  

6) Välj ut de klasser som täcker flest punkter. Förhoppningsvis är detta ganska få. Jämför area 
och antal täckta punkter mellan de två skikten.  

7) För att se vilka eventuella övriga markanvändningsklasser som täcks av polygonskiktet; låt ett 
datorprogram slumpvis välja ut 30 stycken eller fler polygoner i det resulterande 
polygonskiktet och kontrollera dessa med hjälp av de två digitala orthofotografierna. Visar 
det sig att polygonskiktet skapat från 50 klasser får ett bättre resultat än det skapat från 45, 
men ändå inte ett tillräckligt tillfredsställande, så gör ett försök med fler klasser.  

 
Att även igenväxande åker ofta täcks av detta polygonskikt får man tyvärr räkna med. Finns uppgifter 
tillgängliga om dessa igenväxande åkrar och det skulle vara enkelt att skapa ett polygonskikt av dessa 
så kan denna felkälla elimineras genom att subtrahera detta från polygonskiktet med igenväxande 
hagmarker. Samma sak gäller naturligtvis även ifall andra markklasser kommit med i polygonskiktet, 
som exempelvis kantzoner.       
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8.2 Fältarbete 
 
Förberedelser inför fält: 
 

1) Lokalisera de igenväxande hagmarkerna i ArcView med hjälp av det skapade polygonskiktet 
kombinerat med ett digitalt nutida orthofotografi och ett äldre.  

2) Skapa ett punktskikt genom att placera ut punkter i mitten av de lokaler som skall besökas. 
3) Ladda ner dessa punkter på en GPS som tas med ut i fält.  
4) Skriv ut det nutida orthofotografiet inzoomat i de områden där de aktuella besökspunkterna 

ligger till skala 1:5 000 i A4-format. Dessa ”kartor” utgör ett mycket bra komplement till 
GPS:en vid lokaliseringen av besökspunkterna. Naturligtvis behövs även en mer översiktlig 
karta som täcker hela arbetsområdet och dess nämaste omgivning. Skriv exempelvis ut gröna 
kartan med besökspunkterna i A3-format.  

5) Skriv ut ”Fältprotokoll nummer 2” (se APPENDIX B) för att använda som fältprotokoll. 
6) Använd signalartsboken över kryptogamer för att eventuellt läsa in de signalarter som kan 

förväntas förekomma på dessa lokaler.  
 
Om det är möjligt, var två eller tre om fältarbetet.  
 

1) Börja med att ströva igenom lokalen och titta på dess närliggande områden samt beskriv 
dessa kortfattat i fältprotokollet.  

2) Efter att ha funnit GPS-punkten och börjat registrera en ny, mät grundyta, 
trädslagsfördelning och medeldiameter med hjälp av klave och ett måttband på 10 m i en 
provyta där 10 m är radien och GPS-punkten är mittpunkt. Mät övre höjden med hjälp av en 
clinometer.  

3) Dela upp arbetet exempelvis så att en person antecknar, en person kollar på de faktorer som 
faller under tillståndsdelen i protokollet och den tredje koncentrerar sig på 
naturvärdesbedömningen.  

 
Utförs fältarbetet endast av en inventerare så används istället relaskop för grundytemätning och 
trädslagsfördelning. Medeldiametern uppskattas med ögonmått och provytan får vara mindre, 100 m2 
istället för 314 m2.  
 

4) Avsluta med att samla in allt som är av intresse men som är osäkert att bedömma i fält samt 
att fotografera lokalen. 

 
Efter varje dags avslutat fältarbete görs sporprov på marksvamparna över natten. Det är viktigt att 
dessa artbestäms så snart som möjligt eftersom de är färskvara. Även insamlade kärlväxter bör 
artbestämmas så snart som möjligt. Ett förslag är alltså att varannan dag går till fältarbete och 
varannan till artbestämning av insamlat material, alternativt förmiddagen går till fältarbete och 
eftermiddagen går till artbestämning beroende på hur långt bort arbetsområdet ligger. 
 

1) Insamlad data renskrivs och förs ned i en Excel-fil.  
2) Ett nytt värde tas med; igenväxningskategori baserat på dominerande kärlväxter och verket 

”Om hävden upphör” av U. Ekstam och N. Forshed, 1997.  
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3) För att på ett enkelt sätt kunna länka tabellen till attributen till punktskiktet i ArcView så får 

endast översta raden utgöra kolumnnamnen, dessa får maximalt innehålla 10 tecken och inga 
å, ä eller ö får användas i tabellen. Dessa ersätts med a och o.  

4) När detta är gjort markeras den resulterande tabellen och sparas som .dbf-fil. GPS:ens 
punkter läses in i ArcView och ett nytt skikt skapas av dessa.  

5) Länka sedan den insamlade datan från fält till den befintliga attributtabellen genom att öppna 
upp attributtabellen och dbf-filen med fältdata i ArcView, markera den kolumn i respektive 
tabell som har gemensamma värden och samma datatyp (d v s  ID-värden och ny_GPS-
punkt) och använd funktionen join.  

6) Spara projektet. Blir det för mycket data i attributtabellen kan man göra en förenklad dbf-fil 
med lite färre kolumner (all data behöver kanske inte tas med för att länkas till punktskiktet) 
och länka denna istället.     

 
 
8.3 Åtgärder 
 
Vid beslut av vilka åtgärder som bör vidtas på respektive lokal beaktas igenväxningsgrad, trädskikt 
och naturvärden samt vilka förutsättningar respektive markägare har för att följa en viss vårdplan. 
Vid exempelvis ett beslut om att en hagmark skall restaureras krävs oftast tillgång på betesdjur. Om 
markägaren inte har det, inte tänkt skaffa sig det och det inte finns några andra bönder med betesdjur 
i närheten som skulle kunna komma till undsättning är alternativet slåtter.  
 
I första hand beaktas eventuella naturvärden. Finns hotade eller sällsynta arter på lokalen alternativt 
signalarter eller sällsynta habitat, som exempelvis ett klass I eller II-träd (Appendix  C), så formas 
skötselplanen efter deras behov. Dessa naturvärden kan härröra antingen från den tidigare 
hagmarken eller från ett stadie i igenväxningen, vilket är viktigt att vara medveten om. Ibland kan 
olika sorts naturvärden med olika krav rymmas på samma igenväxande hagmark. I ett sådant fall kan 
rotationsbete eller rotationsskötsel vara aktuellt. 
 
I andra hand beaktas igenväxningsgraden och förekomsten av hävdgynnade arter samt i allmänhet 
förutsättningen för restaurering. Här bör man även titta på omgivande marker och beakta 
konnektiviteten med aktiva naturbetesmarker eller andra igenväxande sådana. Det finns ett stort 
behov av restaurering i Sverige, men det alternativet bör ändå vägas mot framförallt lövproduktion.  
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Sammanfattning 

 
Naturbetesmarkerna minskade med 86,7% från 1927 till 1990. Denna minskning är alarmerande 
eftersom många idag hotade och sällsynta arter är beroende av dessa. En stor del av anledningen till 
detta är att staten ända in på 1980-talet i sin rådgivning danade för att dessa marker antingen skulle 
bearbetas med konstgödsel och ogräsbekämpning eller planteras med träd (företrädesvis granskog).  
Alternativet var att lämna dem orörda. Numera finner man betesdjur framför allt på sådd, gödslad 
åker. I dagens skogspolitik är produktion och miljö lika viktiga.  
 
Detta examensarbete är gjort på uppdrag av skogsvårdsstyrelsen i Västra Götaland. Det övergripande 
syftet är att finna en metod som visar förekomsten av igenväxande hagmarker i Västra Götaland, 
samt ett sätt att beskriva tillståndet på dessa. Tillståndet skall beskrivas ur naturvårdssynpunkt och 
produktionssynpunkt. Tyngdpunkten ligger på naturvård. Även rådgivning om de praktiska 
åtgärderna behandlas. 
 
Metoden som skall visa förekomsten har skapats med hjälp av flyg- och satellitbilder och data 
insamlad i fält. Resultatet visar igenväxande hagmarker med få undantag, men även andra 
igenväxande marker, som igenväxande äng, och kantzoner mellan öppen mark och skog. Det bästa 
resultatet uppnåddes med den klassificering av satellitbilder som gjordes med flest klasser, vilket var 
40 stycken. Antagligen skulle fler klasser, till exempel 45 eller 50 stycken, ge ett ännu mer precist 
resultat. Dock är det nog svårt att helt undvika igenväxande åker. Om möjligheten finns att 
subtrahera de två felkällorna från resultatet så skulle detta vara det bästa. Användningen av denna 
metod bör kombineras med digitala ortofoton (flygbilder) och man bör vara medveten om 
felkällorna. En förutsättning för att få ett rättvisande resultat är också att satellitbilderna har en hög 
upplösning både rumsligt och spektralt.   
 
Det fältprotokoll som tagits fram är mycket omfattande eftersom många kriterier skall undersökas. 
Olika naturvärden, liksom olika produktionsförutsättningar kräver olika åtgärder och därför måste så 
många som möjligt av dessa beaktas vid inventering. En faktor som hade bidragit till slutsatser om 
såväl trädproduktionen som metoden om förekomst baserad på fjärranalys, men som nu saknas, är 
ett täthetsmått på det uppväxande trädskiktet.  Detta hade gått att mäta antingen med relaskop eller 
dataklave och måttband. Båda dessa mätningar är enkla att genomföra och kräver relativt lite tid i 
anspråk, framför allt mätning med relaskop. I övrigt fungerar fältprotokollet relativt bra.  
 
Det är viktigt att inventera ett område utifrån flera aspekter innan beslut om skötsel fattas. Risken är 
stor att vissa naturvärden  går om intet om bara exempelvis gräs och örter och deras artrikedom 
beaktas. Exempel på förlorade naturvärden skulle vara insekter, svampar, mossor och lavar.  
 
Man bör även vara öppen inför den möjligheten att ett högt naturvärde kan ha tillkommit efter att 
marken övergetts. Detta innebär dock inte att lokalen för den skull skall fortsätta att utvecklas fritt 
eftersom detta stadium i regel är instabilt. 
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APPENDIX A  
 
Fältprotokollet 
 
Datum: 
 
Lokalid/GPS-punkt:    Ny GPS-punkt: 
 
Tillståndsbeskrivning    
Vegetationstyp Markfuktighet Skiktning (0-3) Dom. kärlväxter Genomsnittlig 

medeldiameter 
     
     
 Uppskattad 

genomsnittsålder 
Uppskattad 
maxålder 

 Genomsnittlig 
trädhöjd (1-6) 

    <5 m  
    5-10 m  
    10-15 m  
    15-20 m  
    20-30 m  
    >30 m  

 
Dominerande trädslag i ev. 
skikt 

   

1 (översta skiktet) 2 3 4- 
    
    
    
    
    
    
 
Förekomst av buskar (Dominerande arter)  
 
 
 
 
 
 

Naturvärden    
Trädklassning 
(Sörensson) 

Signalarter  Andel död ved Indikationer på tidigare 
öppenhet 
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Synliga tidigare åtgärder 
 
 
 
 
 
Allmän beskrivnig av områden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning av angränsande område 
 
 
 
 
 
Ant. om eventuella åtgärdsförslag 
 
 
 
 
 
Skiktning anges i klass 0-3, där: 
0 = Oskiktad/1-skiktad 
1 = 2-skiktad 
2 = 3-skiktad 
3 = Flerskiktad 
 
Andel död ved anges i klass 0-3, där: 
0 = Saknas 
1 = Enstaka förekomst 
2 = Påtaglig förekomst 
3 = Riklig förekomst 
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APPENDIX B 
 
Fältprotokoll nummer 2 
 
Datum: 
 
Lokalid/GPS-punkt:    Ny GPS-punkt: 
 
Tillståndsbeskrivning    
Vegetationstyp Markfuktighet Skiktning (0-3) Dom. kärlväxter Trädslagsfördel-

ning i m2/ha 
     
Genomsnittlig 
medeldiameter 

Uppskattad 
genomsnittsålder 

Uppskattad 
maxålder 

  

     
     
Genomsnittlig trädhöjd  Övre höjd Grundyta   
<5 m     
5-10 m     
10-15 m     
15-20 m     
20-30 m     
>30 m     

 
Dominerande trädslag i ev. 
skikt 

   

1 (översta skiktet) 2 3 4- 
    
    
    
    
    
    
 
Förekomst av buskar (Dominerande arter)  
 
 
 
 
 
 

Naturvärden    
Trädklassning 
(Sörensson) 

Signalarter  Andel död ved Indikationer på tidigare 
öppenhet 
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Synliga tidigare åtgärder 
 
 
 
 
 
Allmän beskrivnig av områden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning av angränsande område 
 
 
 
 
 
Ant. om eventuella åtgärdsförslag 
 
 
 
 
 
Skiktning anges i klass 0-3, där: 
0 = Oskiktad/1-skiktad 
1 = 2-skiktad 
2 = 3-skiktad 
3 = Flerskiktad 
 
Andel död ved anges i klass 0-3, där: 
0 = Saknas 
1 = Enstaka förekomst 
2 = Påtaglig förekomst 
3 = Riklig förekomst 
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APPENDIX C 
 
Naturvårdsklassning av träd enligt Mikael Sörensson 
 

Naturvårdsklassning av alm och andra parkträd i Nordeuropa 
 
     För att bäst kunna strukturera och bedöma enskilda träd utifrån bevarandekriterier har jag funnit 
det lämpligt att använda en prioritetsbaserad klassningsskala av träd som bygger på några få, enkla 
principer. Klassningens grundidé är att sannolikheten för att hotade arter skall finnas i ett visst träd 
bäst reflekteras av den relativa förekomsten av vissa speciella ekologiska livsmiljöer och vedsubstrat 
(se tab. 1). I det avseendet är den hårt korrelerad till den svenska rödlistan över hotade arter 
(Gärdenfors 2000). Metoden har den fördelen att den kan tillämpas av vem som helst på i princip vilka 
enskilda parkträd som helst, och utan speciella förkunskaper. Den är uppbyggd efter, och baserad på, 
såväl objektiva kvalitetskriterier som mer eller mindre subjektiva kriterier vilka har sin grund i den 
samlade entomologiska expertisens fälterfarenheter. Till grund ligger dels den svenska rödlistan och 
närgränsande länders nationella rödlistor över hotade arter, dels publicerade fakta om dessa arters 
livsmiljökrav, utbredning och levnadssätt. Genom att korrelera fakta hämtade från litteraturen med 
fälterfarenheter av hur det ser ut på plats i "verkligheten" har jag konstruerat en guide som i de flesta 
fall lätt grupperar enskilda parkträd i fem klasser. Metoden utarbetades ursprungligen för att tillämpas 
på alm, men klassningen har visat sig fungera utmärkt på de flesta vanliga trädarter som förekommer 
i parker och alléer, såsom ask, lind, hästkastanj, lönn, bok och ek. 
 
     De fem klasserna reflekterar sålunda en prioritetsordning som kan användas när man önskar 
bedöma ett bestämt parkbestånds naturvårdsvärde. Genom att tilldela klasserna olika poäng kan man 
även jämföra olika områden sinsemellan. Fakta av detta slaget är intressant när man önskar värdera, 
bedöma och planera för framtiden. Klassningen har tillämpats på en del parkobjekt i lundatrakten i 
Skåne. Som exempel kan nämnas att den gav mycket höga poäng till de centralt belägna parkerna 
Lundagård och UB-parken, höga poäng till Tunaparken och Folkparken, och relativt låga poäng till 
Sofielundsparken i S. Sandby. 
 
 
OBS! Träd i klass I och klass II bör alltid bevaras så intakta som möjligt, alternativt kapas ned till en 3-5 meter hög högstubbe. 
Kontakta kommunekologen eller undertecknad för anvisningar. 
                                                                                                                                                                                                                       
Tabell 1. Prioritetsbaserad värdeklassning av enskilda träd med 
vedlevande insekter. SANN = Sannolikheten för att återfinna rödlistade 
insektsarter inom hotkategorierna 1 och 2 (Ehnström et al. 1993) eller CR, 
EN och VU (Rödlista 2000 in prep.) 
 
KLASS  BEVARANDEPRIORITET  SANN  POÄNG 
 
I   HÖGSTA   100 %  10 
II   HÖG   �50 %  5 
 
III   VISS   �10 %  1 
IV   INGEN   0 %  0 
 
R   RESURS   0 %  R 
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Klass I-träd - HÖGSTA bevarandeprioritet. 10 poäng. Är mycket sällsynta och 
saknas i många sydsvenska skogar och lövträdbestånd. Torde i dagsläget nästan 
uteslutande förekomma i kulturmiljöer såsom alléer, slotts-, gårds- och stadsparker, i 
övrigt i nationalparker och naturreservat. 
- omfattar en kombination av minst två av de under klass II listade egenskaperna. 
 
Klass II-träd - HÖG bevarandeprioritet. 5 poäng. Omfattar ganska sällsynta 
lövträdindivider som i Skåne ofta bara förekommer enstaka eller i få exemplar i ett visst 
bestånd (undantag vissa äldre alléer, slott-, gårds- och stadsparker där andelen kan vara 
ganska stor). Omfattar minst 4 av de under klass III listade egenskaperna, eller så skall 
ett av följande karakteristika finnas: 
- omfattar stor eller medelstor stamhålighet med mulm (inre träsmul och vedspill). 
- har stora, ibland delvis vattenfyllda, grenhål. 
- har stort yttre eller inre savflöde. 
- har flera tickor och/eller större vedsvampar, eller omfattande svamppåväxt. 
- har ett större parti med barklös ved på stammen. 
- är en grövre, murken högstubbe. 
(- innehåller akut hotade och/eller sårbara arter (hotakategori 1-2/CR-VU)). 
 
Klass III-träd - VISS bevarandeprioritet. 1 poäng. Förekommer i de flesta 
lövträdbestånd. Innehåller både yngre och äldre till större delen friska träd och omfattar 
träd med två eller flera av följande karakteristiska (om fyra eller fler föreligger avgör den 
samlade kvalitéen på varje enskild egenskap om trädet skall bedömas att sortera under 
klass II): 
- utgörs av ett s.k. jätteträd (stamdiameter i brösthöjd mer än 1 meter). 
- har flera smärre grenhål (diameter < 5 cm). 
- har smärre savflöde. 
- har liten svamppåväxt. 
- har liten och grund, begynnande stamhålighet. 
- har smärre barklöst parti. 
 
Klass-IV träd - LÅG bevarandeprioritet. 0 poäng. Omfattar yngre årsklasser av 
- friska, oskadade träd. 
 
Klass-R träd - Varierande bevarandeprioritet. R-poäng (räknas speciellt för sig). 
Omfattar resursträd (R-träd) d.v.s. äldre, mestadels grövre och huvudsakligen friska 
lövträd, eller levande högstubbar, med få eller inga skador, som inom en tidsrymd av 20- 
100 år beräknas kunna ersätta dagens klass I-III träd i ett visst bestånd 
- äldre, oftast grova, oskadade, levande lövträd/högstubbar. 
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