
Seminarieuppsatser nr 146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tillämpning av GIS inom planering 
och naturvård 

- 
En metodstudie i Malmö kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olof af Wåhlberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
Centrum för Geobiosfärsvetenskap 
Naturgeografi och Ekosystemanalys 
Lunds Universitet 
Sölvegatan 12 
223 62 Lund 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



Förord 
 
I din hand håller du en kandidatuppsats om 15 Hp inom ämnet naturgeografi. Uppsatsen berör 
även ämnena tillämpad naturvård, geografiska informationssystem och landskapsekologi och 
riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom naturvård och fysisk planering men även till 
naturgeografer och ekologer med intresse för tillämpad naturvård.  
 
Uppsatsen har tillkommit som ett samarbete mellan Institutionen för Naturgeografi och 
Ekosystemanalys vid Lunds universitet och Strategienheten vid Stadsbyggnadskontoret i 
Malmö kommun. Jag vill rikta ett särskilt tack till Tord Andersson, kommunekolog vid 
Malmö kommun, för god handledning och trevligt lunchsällskap under projektets gång. Tack 
också till professor Ulf Helldén för handledning, till Magnus Wedelin för visat GIS-tålamod 
samt till Edvin Eriksson för goda idéer och uppbyggliga samtal under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
 
Bevarande av biologisk mångfald har hög prioritet inom naturvården på global, regional och 
lokal nivå. Idag utrotas arter i mycket hög takt och detta är till stor del en följd av mänsklig 
påverkan på jordens ekosystem. I Sverige är förlusten av biodiversitet till stor del en effekt av 
att landskapet blir allt mer fragmenterat. GIS ses allmänt som ett effektivt verktyg för lagring 
och analys av naturvårdsdata och användandet av GIS inom kommunalt naturvårdsarbete har 
de senaste åren ökat. Detta arbete visar en metod för hur kommunal naturvårdsdata inom 
ramen för ett kommunalt naturvårdsprogram kan lagras i en rumslig databas. Studien utfördes 
i Malmö kommun. Databasen kan användas inom den kommunala naturvården och 
översiktsplaneringen. En workshop med en efterföljande enkätundersökning visade att 
verksamma inom fysisk planering och kommunal naturvård uppfattade databasen som ett bra 
verktyg för de avsedda ändamålen. Vidare testades möjligheterna att med hjälp av databasen 
ta fram ett kvantitativt mått på landskapets fragmenteringsgrad på biotopnivå med hjälp av 
landskapsindex i kontexten av kärlväxters spridningsförmåga. Databasen var inte optimal för 
den analys som utfördes men resultaten visar trots detta betydelsefulla skillnader i 
biotopfragmentering inom kommunen. Resultaten skulle kunna utgöra en preliminär 
bedömning av var naturmiljöerna tål exploatering och var bevarandeinsatser behövs. 
 

 
Nyckelord: geografi, naturgeografi, GIS, landskapsindex, naturvård. 
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Abstract 
 
Biodiversity preservation has a high priority in nature conservation on a global, regional and 
local scale. The rate at which species are extinct today is very high and this is to a large extent 
a consequence of human influence on the earth’s ecosystems. The decreasing biodiversity in 
Sweden is mainly an effect of the landscape becoming more fragmented. GIS is generally 
considered as an effective tool for storing and analysing data for nature conservation purposes 
and during recent years the use of GIS in nature conservation at a county level has increased. 
This work shows a method for storing nature conservation data in a spatial database in the 
context of a county-level nature conservation programme. The study was conducted in Malmö 
County, SW Sweden.  The database showed to be a useful tool in the county conservation 
work and in the strategic planning. A workshop followed by a written questionnaire showed 
that strategic planners and conservationists appreciated the database as a good tool for the 
intended purposes. Furthermore, the database was used to quantify landscape fragmentation 
on a biotope level using landscape indices. The process that was simulated was dispersal of 
vascular plants. The database was not optimal for this analysis task, however, the results 
showed considerable differences in fragmentation within the different landscapes of the 
county. The results are relevant for future policy-making on urban development and nature 
protection. 
 
Keywords: geography, physical geography, GIS, landscape metrics, nature conservation. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Malmö ur ett mandelblomsperspektiv 
 

Tänk dig att du är en mandelblom på en äng någonstans i trakterna kring Malmö. I början av 
Maj år 1802 kryper du upp ur jorden och känner solens strålar mot dina blad. Du sätter 
blommor, du får frön som av en vindpust förs iväg och landar i en hage inte så långt bort. Nu 
låtsas vi att ditt frö inte gror, utan det ligger kvar i jorden fram till år 2008, mer än tvåhundra 
år senare. Ännu en vår kommer och när du tittar upp ur jorden möter du ett radikalt 
annorlunda landskap jämfört med sist. Mycket av ängarna och hagarna har försvunnit och 
ersatts av stora vetefält, motorvägar och stad. Hmm, tänker du, jag undrar om mina frön har 
några chanser att överleva i år eller om det är kört för min del? Men eftersom du är en 
blomma är det bara att blomma på och ge det ett försök, kanske är det inte så illa som du 
tror... 
 
Vad behöver man för geografiska verktyg för att kunna bedriva effektiv naturvård på 
kommunal nivå? Vilka möjligheter finns det att bedöma mandelblommens 
överlevnadschanser och hur ser hotet mot den, och andra arter, ut? Detta arbete syftar till att 
ge ett svar på dessa frågor. 
 
Bevarande av biologisk mångfald är ett högprioriterat område för naturvårdare på både global, 
regional och lokal nivå. I livets historia på jorden befinner vi oss just nu i en episod där arter 
utrotas i hög takt och detta är till stor del en följd av mänsklig påverkan på jordens ekosystem. 
Många anser att detta är fel ur ett rent moraliskt perspektiv men det finns också följder av den 
pågående ekosystemdegraderingen som har en direkt negativ påverkan på människan och 
hennes förmåga att överleva. Några negativa följder som ofta nämns är förlusten av stora 
mängder genetiskt material som potentiellt skulle kunna användas i människans tjänst, 
exempelvis i mediciner, och försämring av ekosystemens förmåga att leverera 
ekosystemtjänster som rening av vatten och luft. Naturvården i Sverige syftar bland annat till 
att förhindra denna utveckling. De viktigaste hoten mot biologisk mångfald i Sverige är att 
arters livsmiljöer försvinner, habitatförlust, och att livsmiljöerna blir mer separerade från 
varandra, habitaisolation. Tillsammans benämns dessa processer som ökad fragmentering. 
 
Naturvård kan bedrivas på många olika sätt. De data som används i naturvårdsarbete är ofta 
geografisk data i den bemärkelsen att den kan kopplas till en viss punkt i rummet. Geografisk 
data hanteras i geografiska informationssystem, förkortat GIS. Om vi till ett geografiskt 
objekt, t.ex. ett värdefullt naturområde, kan koppla information om vilka naturtyper det hyser 
och som vilka arter som finns där får vi möjlighet att göra rumsliga analyser för att studera 
ekologiska fenomen kopplat till minskad biodiversitet, t.ex. graden av fragmentering. 
 
Detta arbete visar på en metod för hur man kan lagra kommunal naturvårdsdata i en 
geografisk databas för att skapa ett effektivt verktyg att använda i det praktiska 
naturvårdsarbetet och i kommunal översiktsplanering. Den framtagna databasen används för 
att studera biotopfragmenteringen i Malmö kommun med avseende på vilka möjligheter 
kärlväxter har att sprida sig mellan områden där de potentiellt kan leva och föröka sig. 
Studien visar att det finns stora skillnader inom kommunens olika delar i hur fragmenterat 
landskapet är. Resultaten skulle kunna användas för att göra en översiktlig bedömning av var 
naturmiljöerna tål ytterligare exploatering och var man ska prioritera naturskyddsinsatser. 
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1. Bakgrund och teori 
 
1.1 Om biodiversitet, landskapsekologi och landskapsindex 
 
Just nu befinner vi oss i en episod av jordens historia där antalet arter minskar kraftigt och 
detta är i hög grad en följd av mänskliga aktiviteter. Uppskattningsvis är utrotningshastigheten 
idag ca 100-1000 gånger högre än vad den var under förhållanden utan mänsklig påverkan 
(Chapin et al. 2000). Förutom att arter försvinner och genetiskt material går förlorat har 
utrotningar av arter även konsekvenser för ekosystemens funktion och på längre sikt även på 
ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster till människan, exempelvis rening av 
vatten och luft, råvaror till livsmedel och mediciner och även rekreativa värden 
(Jordbruksverket 2005; Chapin et al. 2000). Av dessa skäl står bevarande av biologisk 
mångfald högt på agendan för naturvårdare på såväl global, regional som lokal nivå. 
 
De viktigaste drivande faktorerna bakom minskad biodiversitet är (i) biotopförlust och (ii) 
ökad biotopisolation. Dessa två processer tillsammans benämns som ökad fragmentering 
(Forman & Godron 1986, Fahrig 2002). Biotopförlust innebär att den totala arean av en viss 
biotop minskar. Ökad isolation innebär att avståndet mellan biotopfragmenten ökar (se figur 
1). Fragmentering benämns också som minskad konnektivitet (Jordbruksverket 2005). Rent 
teoretiskt kan isolationen öka utan att det sker någon biotopförlust om arean biotop samtidigt 
ökar. Detta är dock sällan vad som sker i verkligheten, utan fragmenteringen är ofta en följd 
av biotopförlust (Jordbruksverket 2005). 
 

 
Figur 1, Fragmentering. I exemplet utsätts ”biotop vit” för 
biotopförlust och, de kvarvarande biotopfragmenten blir mer 
isolerade. Fragmenteringen av ”biotop vit” ökar alltså. 

 
När naturliga landskap exploateras för mänskligt användning (naturskog omvandlas till 
produktionsskog, gräsmark omvandlas till odlad mark eller bebyggd mark etc.) är följderna 
biotopförlust och biotopfragmentering; andelen naturlig vegetation minskar. Dessa 
förändringar har effekter på ekosystemens funktion, exempelvis genom ökad jorderosion och 
försämrad vattenkvalitet, men även på biodiversiteten (Collinge 1996; Jordbruksverket 2005; 
Weng 2007). 
 
Något kort om landskapets element, så som de definieras inom landskapsekologin, bör också 
nämnas. En patch är landskapets minsta enhet. I brist på ekvivalent svensk term kommer jag 
fortsättningsvis att använda engelskans patch. Patchen karaktäriseras av att den distinkt skiljer 
sig från det omgivande landskapet i fråga om artsammansättning. I de flesta sammanhang 
kommer patchen att avgränsas av biotoptillhörighet (Forman & Godron 1981). 
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Matrixen utgör ”bakgrunden” i landskapet, dvs. den biotop eller markanvändningstyp som har 
störst marktäckning och är mest sammanhängande. Ett illustrerande exempel: i ett 
skogslandskap utgör den trädbevuxna ytan matrixen och öppna gläntor utgör patcher (se figur 
2). För fullständiga beskrivningar av landskapselementen se Forman & Godron 1986. 
 

 

 
Figur 2, förhållandet mellan patch 
(P) och matrix (M), patcherna kan 
exempelvis utgöras av öppna gläntor 
i en matrix av trädbevuxen mark. 

 
De viktigaste teoretiska grunderna inom den landskapsekologiska forskningen är den ö-
biogeografiska teorin och metapopulationsteorin. 
 
Den ö-biogeografiska teorin framlades av MacArthur och Wilson 1967. Teorin baseras på 
studier av ekosystem på öar i Stilla Havet och säger att artantalet på en ö styrs av öns storlek 
och avstånd från en kontinental kolonisationskälla. På en liten ö är risken för utdöende av en 
population större än på en stor ö. En ö nära fastlandet får ett större tillskott av emigrerande 
arter än öar långt från fastlandet. Detta resonemang har i senare forskning applicerats på 
landskapets patcher (Holt et al. 1995; McIntyre 1995) men inte utan att kritiseras eftersom det 
helt enkelt finns mycket data som motsäger att den ö-biogeografiska teorin direkt kan 
översättas till patcher i ett landskap (Zimmerman & Bierregaard 1986 och referenser däri). 
Vissa studier visar också att ökad isolation hos en patch kan ha positiv effekt på artantal och 
populationstäthet i patchen. Detta gäller främst för arter där populationsstorleken är starkt 
styrd av predation; patchens isolation ger arten skydd från dess fiender (Fahrig & Jonsen 1998 
och referenser däri).   
 
Metapopulationsteorin tillkom för att förklara populationsdynamiken hos arter som lever i 
naturligt separerade habitatpatcher i landskapet. En metapopulation utgörs av en uppsättning 
lokala populationer mellan vilka det sker ett utbyte av individer. De lokala populationernas 
storlek fluktuerar till följd av utdöenden och rekolonisation medan metapopulationens storlek 
består (Levins 1969). Teorin har använts av ekologer för att studera arters förmåga att 
överleva i ett landskap som utsätts för biotopfragmentering till följ av mänskliga aktiviteter 
(Collinge 1996 och referenser däri). En av nyckelprocesserna för att förstå dynamiken i en 
metapopulation och hur denna relaterar till landskapets fragmentering är arters 
spridningsförmåga (With & King 1999).  
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Landskapets konfiguration och komposition kan kvantifieras med hjälp av landskapsindex. 
Det har under historiens lopp utvecklats en mycket rik flora av sådana index (Cushman et al. 
2008; McGarigal et al. 2002) för att bestämma olika landskapskaraktäristika, exempelvis 
medelstorlek hos patcher, area/omkrets-ratio hos patcher och medelavstånd mellan patcher. 
Många av dessa index är dock korrelerade med varandra eftersom de mäter likartade 
geometriska egenskaper hos landskapet. Indexen kan beräknas på olika nivåer. På patchnivå 
beskriver indexet egenskaper hos den enskilda patchen. På klassnivå beskriver indexet en 
egenskap hos hela klassen (oftast biotopen). På landskapsnivå beskriver indexet egenskaper 
hos alla klasser i landskapsmosaiken och kan alltså tolkas som mått på generell 
landskapsheterogenitet (McGarigal et al. 2002).  
 
Det är viktigt att ta i beaktande att de landskapsindex man beräknar alltid måste sättas i 
relation till den process man vill studera (Jordbruksverket 2005). Ett exempel: 
 
Som naturvårdare vill man ha fram ett mått på hur lätt arter har för att sprida sig i ett 
godtyckligt landskap. Konnektivitet är ett mått på hur väl patcher av en viss typ är 
sammankopplade. Med minskad konnektivitet minskar arters förmåga att sprida sig mellan 
patcherna och därmed ökar risken för utdöende. Men konnektiviteten är både 
landskapsspecifik (påverkan från matrixen) och artspecifik (en viss arts spridningsförmåga) 
(Ferreras 2001). En tydlig diskrepans mellan ”forskaren” och den ”praktiska naturvårdaren” 
föreligger, där den förra utifrån sina resultat i bästa fall kan leverera empiriska gränsvärden 
för den specifika arten i det specifika landskapet medan den senare ofta vill ha ett generellt 
gränsvärde under vilket arten kommer att dö ut under en finit tid (Fahrig 2001). För att bli ett 
meningsfullt mått så måste konnektivitet på habitatnivå grundas på kunskap om organismers 
spridningsförmåga (Schumaker 1996). För spridningsförmågan hos svenska växter och djur 
gjordes på uppdrag av Naturvårdsverket en sammanfattning av kunskapsläget av Edenhamn et 
al. 1999. 
 
1.2 Grunder för naturvården i Sverige 
 
Den övergripande grunden för miljöarbetet i Sverige är de sexton nationella miljömålen som 
antogs av Sveriges Riksdag 1999 och med tillägg 2005 (Regeringens Proposition 
2004/05:150). Tre av dessa miljömål berör frågor om biologisk mångfald ur olika perspektiv. 
 
God bebyggd miljö är ett av de nationella miljömålen. Målet anger vikten av att ta hänsyn till 
bevarande av biologisk mångfald i kontexten av urban expansion: 
 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 
utvecklas.” (Boverket 2008) 
 
Bevarande av biologisk mångfald är en viktig komponent i miljömålet ”ett rikt 
odlingslandskap”. Jordbruksverket, som är miljömålsansvarig myndighet, konstaterar att: 
 
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och skötas samt nyttjas på ett hållbart sätt. Detta 
gäller för växter, djur och livsmiljöer som tillhör odlingslandskapet.” (Jordbruksverket 2008)
 
År 2005 lade Riksdagen till ytterligare ett miljömål, ”Ett rikt växt- och djurliv”: 
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”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” (Naturvårdsverket 
2007) 
 
Ovanstående citat belyser två viktiga grunder för naturvårdsarbetet i Sverige nämligen det 
rekreativa värdet hos naturen samt perspektivet att hög biodiversitet har ett egenvärde i sig. År 
2007 utvärderade Naturvårdsverket, som är miljömålsansvarig myndighet för målet ”Ett rikt 
växt- och djurliv”, om målet kommer att uppnås inom den utsatta tidsramen. Man 
konstaterade att det blir mycket svårt att nå målet till 2020 eftersom förlusten av biologisk 
mångfald fortgår trots insatser att hindra densamma, även om det finns tecken som visar på att 
förlusttakten har minskat (Naturvårdsverket 2007). 
 
1.3 Naturvård och planering i Malmö kommun 
 
Malmö kommun är en utpräglad storstadskommun. Kommunens markyta domineras av 
bebyggd mark (48 % av kommunens area) samt åkermark (35 % av kommunens area) (SCB, 
2004). Jordbruket har precis som i övriga Sverige genomgått kraftiga strukturrationaliseringar 
de senaste 200 åren, där trenden gått från ett småskaligt bruk med ett mer heterogent landskap 
till större brukande-enheter och ett mer homogent odlingslandskap (Malmö 
Stadsbyggnadskontor 2000; Berglund 1990). 
 
Den kommunala översiktsplaneringen syftar till att ta fram långsiktiga strategier för 
kommunens markanvändning. I översiktplanen väger man samman alla särintressen som 
måste beaktas. En av de faktorer som man beaktar är skyddet av områden med höga 
naturvärden. Detta skydd regleras i Malmö kommun genom naturvårdsprogrammet. Det 
aktuella naturvårdsprogrammet för Malmö kommun upprättades år 2000. För tillfället pågår 
arbete med att ta fram ett nytt program och i samband med detta arbete har man gjort 
inventeringar i fält under sommaren 2006 och 2007 (Andersson pers. komm. 2008). I 
naturvårdsprogrammet inkluderas bara områden med höga biologiska värden och det ger 
alltså inte en total bild av kommunens grönyta (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2008B). 
 
Malmö Kommun befinner sig för närvarande i en expansiv fas. Kommunen har en positiv 
befolkningsutveckling och landområden utanför staden tas i anspråk för urban exploatering, 
exempel på detta är Hyllievång, Husie, Västra Hamnen och Bunkeflostrand (Malmö 
Stadsbyggnadskontor 2006). Expansionen utgör ett hot mot de naturvärden som finns 
samtidigt som det finns goda möjligheter att bevara värdefull natur och rent av att skapa nya 
habitat då kommunen själv äger stora delar av den mark där urban exploatering är planerad 
(Andersson pers. komm. 2008). 
 
Ur ett landskapsperspektiv delas kommunen in i tre huvudsakliga enheter; Det Östra 
Backlandskapet, Det Södra Slättlandskapet och Stadslandskapet (se karta 1). Av de tre är Det 
Östra Backlandskapet det mest småskaliga och hyser i förhållande till sin geografiska 
utsträckning det högsta antalet områden med höga och mycket höga naturvärden samt den 
största mångfalden av biotoptyper. Hoten mot landskapet och den biologiska mångfalden är 
biotopförlust och fragmentering till följd av fortsatt intensivt åkerbruk och urban expansion 
(Malmö Stadsbyggnadskontor 2000).  
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Det Södra Slättlandskapet präglas starkt av det storskaliga jordbruket och naturmiljöerna är få. 
De småbiotoper som finns hyser dock stora naturvärden. Vid kusten finns Klagshamnsudden 
och Strandängarna söder och norr om denna. Dessa är kommunens mest värdefulla 
naturområden. Områdena kommer inte att upptas i det nya naturvårdsprogrammet eftersom de 
håller på att ombildas till naturreservat (Malmö Stadsbyggnadskontor 2000; Andersson pers. 
komm. 2008). Det viktigaste hotet mot den biologiska mångfalden i Det Södra Slättlandskapet 
är ytterligare intensifiering av jordbruket och urban expansion. 
 
Stadslandskapet utgör en något mer heterogen enhet än de andra landskapen i kommunen. 
Den sammanhållande faktorn för landskapet är den täta bebyggelsen. De största naturvärdena 
finns i villakvarteren och i hamnområdet medan innerstaden är relativt fattig på arter och 
naturmiljöer. Hotbilden i Stadslandskapet är varierad men utgörs bl.a. av förtätning av 
bebyggelse, exploatering av obebyggd mark och användning av herbicider och insekticider 
(Malmö Stadsbyggnadskontor 2000). 
 
1.4 GIS i naturvård och planering 
 
GIS, geografiska informationssystem, används i allt större utsträckning i svenska kommuners 
planeringsarbete (Boverket 2000). Det finns många exempel på hur GIS kan användas i 
grönplaneringens tjänst, både på lokal och på regional nivå (Geneletti 2007; Lee & Thompson 
2005; Sutcliffe et al. 2003; Weng 2007). Trots detta visade Sandström et al. 2006 i en 
intervjustudie att kunskapsnivån om hur GIS kan användas inom grön samhällsplanering är 
låg. Däremot fanns bland de intervjuade planerarna en generell uppfattning att GIS kan 
användas som ett verktyg för att studera och analysera biodiversitet men att man saknar den 
kompetens som krävs för att konkretisera vilka typer av analyser man vill utföra.  
 
1.5 Syfte 
 
Detta arbete syftar till att ta fram en metod för hur man kan lagra naturvårdsdata i en rumslig 
databas som kan användas för kommunal fysisk planering och naturvårdssyften.  
 
Vidare testas den framtagna databasen genom en tillämpad ekologisk analys. Analysen ska 
visa vilka biotoper som är de mest fragmenterade inom landskapet med avseende på 
kärlväxters spridningsförmåga mellan patcher av samma biotoptyp. 
 
Vid utformning av databasen och vid den efterföljande analysen kommer jag att utgå från de 
inventeringsdata som tagits fram för kommunens nya naturvårdsprogram och inte inkludera 
annan naturvårdsrelaterad data från andra instanser. Vidare begränsas arbetet till att endast 
omfatta kommunens icke-marina miljöer. 
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2. Metod 
 
2.1 Utformning av databasen 
 
Databasen utformades utifrån tre utgångspunkter: 
 

• Databasen ska kunna svara mot de krav på faktainnehåll som finns ur perspektiven 
naturvård och översiktlig planering och man ska kunna få svar på ett par specifika 
frågor (se nedan). 

 
• Utformningen ska göra det enkelt att ajourhålla data och expandera materialet efter 

behov. 
 
• Databasen ska vara snabb. 

 
Förutom vanliga geometriska operationer som areaberäkningar, omkretsberäkningar och 
buffertoperationer vill man kunna svara på en rad specifika frågor med hjälp av databasen. De 
frågor man ska kunna få svar på är: 
 

- Var finns områden av biotop X med arten Y? 
- Vad har området Z för naturvärdesklass? 
- Vem äger marken? 
- Vem förvaltar marken? 

 
Vidare vill man kunna länka de dokument som innehåller en fullständig områdesbeskrivning 
(artlista från fältbesök, geografisk beskrivning samt bilder i ett pdf-dokument) till det aktuella 
området. 
 
Det geografiska området för studien var land-delen av Malmö kommun (se karta 1). De data 
som användes i projektet var följande: 
 

- Polygonskikt från naturvårdsprogram 2000 och inventeringar 2006-2007 (.shp) 
- Polygonskikt som avgränsar Malmö kommun från omgivande land och hav (.shp) 
- Polygonskikt som avgränsar kommunens landskapsenheter, digitaliserad efter 

Naturvårdsprogrammet 2000 (Malmö Stadsbyggnadskontor 2000, .shp) 
- Ortofoto i färg från 2007 (.sid SWEREF99) 
- Data från översiktlig biotopinventering 2006 och 2007 (text och bilder i .pdf) (Malmö 

Stadsbyggnadskontor 2008A) 
 
De GIS-programvaror som användes var ESRI ArcView och FRAGSTATS 3.3. 
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Karta 1, Studieområdet, land-delen av Malmö kommun uppdelad i landskapsenheter och med 
naturvårdsområden från nya naturvårdsprogrammet utritade. 
 
Polygonerna med naturvårdsområden låg lagrade i Malmös lokala referenssystem. Eftersom 
Malmö kommun har gått över till SWEREF99 transformerades skikten till detta 
referenssystem. Transformeringen utfördes av IT/GIT-enheten vid Stadsmätningsavdelningen, 
Stadsbyggnadskontoret. Transformeringen gav god passning av områdena i förhållande till 
ortofotot från 2007. Övriga skikt hade redan SWEREF99 som referenssystem. Samtliga skikt 
projicerades till Malmö kommuns standardprojektion, en transversell Mercatorprojektion. 
 
Polygonerna med naturvårdsområden kom från två olika källor, dels från det gamla 
naturvårdsprogrammet från 2000 och dels från den digitalisering som genomförts i samband 
med inventeringar i nya områden under 2006-2007. Vid sammanfogandet av de två skikten 
och en efterföljande kvalitetsgenomgång upptäcktes geometriska problem i form av 
överlappningar mellan dubbla lagringar av samma område och dålig kantpassning mellan 
intilliggande områden. Områdespolygonerna justerades mot ortofotot. Justeringen gjordes av 
den person som utfört inventeringarna i fält. 
 
Utifrån de givna kraven specificerades hur de data som inhämtats i den översiktliga biologiska 
inventeringen skulle lagras. Eftersom enkelhet i ajourhållning och uppdatering var av hög 
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prioritet så valdes en modell där all data lagrades i en attributtabell kopplat till polygonskiktet 
al.ternativet hade varit en extern databas i någon godtycklig databashanterare, exempelvis MS 
Access, där man kan reglera inmatning av data i större utsträckning. Detta alternativ valdes 
bort helt av pragmatiska skäl; de personer som fortsättningsvis ska arbeta med materialet 
saknar kompetens för databashanterare och det ses som ett överflödigt extra arbete att 
använda fler programvaror än nödvändigt för ajourhållning och uppdatering av data. 
Dessutom gjordes bedömningen att datamaterialets storlek inte motiverade en mer avancerad 
lagringsstruktur. 
 
I samråd med kommunens ekologer utarbetades en lista över vilka biotopklasser som 
behövdes för att kunna klassificera samtliga områden. I inventeringsdata förekom frekvent att 
ett naturvårdsområde kunde hysa flera biotoper. Till följd av detta valde jag att lagra 
biotopinformationen fältvis (datatypen short integer) där varje område tilldelades antingen 
1=förekomst av biotopen eller 0=ingen förekomst av biotopen (Se figur 3). 
 

 
Figur 3, exempel på lagring av biotopdata i attributtabellen. 
  
Utöver biotopfälten skapades fält för id, områdesnamn, förvaltare och naturvärde. Varje 
polygon hyperlänkades till det bakomliggande inventeringsmaterialet. 
 
För att pröva databasens värde ur planerings- och naturvårdsperspektiv genomfördes en 
workshop med nio slumpvis utvalda tjänstemän från Malmö Stadsbyggnadskontors 
Planavdelning. Fyra av dessa var trafikingenjörer, tre var planarkitekter, en var 
landskapsarkitekt och en var kommunekolog. De medverkande hade varierad kunskap om 
GIS, men alla hade arbetat med GIS i någon form, som minst kartverktygen i ”Malmö 
Stadsatlas”, kommunens interna tittskåps-GIS. Databasens funktioner presenterades i 
ArcView på storskärm inför gruppen och efter detta fick de deltagande ställa frågor och 
besvara ett frågeformulär (för utformning av enkäten se bilaga 1).  
 
2.2 Analys av biotopfragmentering 
 
Den slutgiltiga tabellen innehöll totalt 17 olika biotoper. Då flera av dessa biotoper endast 
hade en eller några få förekomster valde jag inför den kvantitativa analysen av biotopernas 
relativa fragmentering att aggregera biotoperna till grupper. Detta gjordes utifrån ett 
artperspektiv och i samarbete med kommunekologerna. Med artperspektiv menas att det 
exempelvis är rimligt att en damm, ett kärr, ett salixkärr och ett vassområde för de arter av 
kärlväxter som trivs i fuktiga miljöer i hög grad ses som en och samma habitattyp. Därför 
sammanfogades dessa fyra biotoper till gruppen ”våtmark”. Se tabell 1 för komplett lista över 
hur biotoperna aggregerades. Totalt analyserades alltså nio grupper. 
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Tabell 1, Organisering av biotoper i grupper. 
Biotopgrupp Ingående biotop(er) 
1. Våtmark Damm 
 Kärr 
 Salixkärr 
 Vassområde 
  
2. Gödslad gräsmark Betesmark 
 Golfbana 
 Gräsmatta 
 Gödslad ängsmark 
 Park 
  
3. Buskmark Buskmark 
4. Frisk ängsmark Frisk ängsmark 
5. Högörtsäng Högörtsäng 
6. Ruderatmark Ruderatmark 
7. Sandmark Sandmark 
8. Skog Skog 
9. Torräng Torräng 

 
Vissa biotoptyper gick inte att infoga i någon av klasserna, antingen för att de hade för få 
patcher i kommunen som helhet för att få fram relevanta analysresultat eller för att klassen i 
sig var för heterogen för att kunna betraktas som en biotoptyp. Dessa klasser lyftes bort ur 
data innan analysen. De berörda klasserna var: granplantering, klitter, och trädgård. 
 
Polygonskiktet med naturvårdsområden klipptes med polygonskiktet för de olika 
landskapsenheterna. De naturvårdsområden som överlappade gränserna mellan de olika 
landskapsenheterna tillföll den enhet där de hade >50 % av sin area. 
 
För varje biotopgrupp inom varje landskapsenhet skapades ett raster i GRID-format där 
patcher tillhörande gruppen hade värdet 1, omgivande mark inom landskapsenheten värdet 99 
och mark utanför landskapsenheten -9999. En visuell analys av skikten med 
naturvårdsområden visade att den minsta dimensionen var 6 m. Därför valdes en 
pixelupplösning på 3 m för att undvika eventuell felaktig uppdelning av sammanhängande 
patcher. 
 
För att kvantifiera fragmenteringen hos de olika biotopgrupperna användes Euclidian nearest 
neighbour (ENN) och connectance-index (CONNECT).  
 
Euclidian nearest neighbour definieras som euklidiskt avstånd i meter till närmaste granne av 
samma typ, dvs. samma biotop (se ekvation 1). För att få ett värde på klassnivå summeras 
ENN över klassen och divideras med antal patcher i klassen. ENN kan bara beräknas om det 
finns mer än en patch av klassen i landskapet. 
 

ijhENN =  Ekvation 1
Där hij är avståndet i meter mellan patch ij och närmaste granne av samma typ. 
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Connectance-index beräknas som antalet patcher som är sammankopplade inom en 
användardefinierad sökradie från fokuspatchen (se figur 4) summerat för alla patcher i 
landskapet och dividerat med det totala antalet möjliga sammankopplingar. Man multiplicerar 
sedan med hundra för att få ett värde i procent (Se ekvation 2). CONNECT antar ett värde 
från 0 till 100 där 0 innebär ingen sammankoppling av patcher och 100 innebär total 
sammankoppling av patcher inom klassen. 
 
 

 
Figur 4, exempel för att illustrera 
beräkning av connectance-index. Med 
den användardefinierade sökradien r är 
fokuspatchen a sammakopplad med två 
patcher (de gråfärgade). n=6. 

 

2
)1( −
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∑
≠

ii
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kj
ijk

nn

c
CONNECT  Ekvation 2 *100

  
Där cijk är antalet kopplingar mellan patcher av samma klass (i) inom det 
användarspecificerade sökavståndet och ni är totalt antal patcher i klassen. 
 
Rasterfilerna konverterades till headerless ASCII-format och en uppsättning filer i .fdc-fomat 
skapades för att Fragstats skulle kunna tolka klassdefinitionerna i ASCII-filerna. CONNECT 
beräknades med en sökradie på 1000 m. 
 
För att beräkna landskapsindex användes programvaran Fragstats 3.3. För en fullständig 
beskrivning av programvaran, se McGarrigal et al. 2002. Flödesschema för hela 
databearbetningsprocessen finns i bilaga 2. 
 
3. Resultat 
 
3.1 Utformning av databasen 
 
Med hjälp av SQL-sökningar kan man enkelt svara på frågor om biotoptyp, naturvärde och 
förvaltare. Databasen är snabb och man har under arbetets gång enkelt kunnat uppdatera och 
expandera datamaterialet, både när det gäller attribut och geometrier. Länkningen till det 
bakomliggande inventeringsmaterialet fungerar. 
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Enkätsvaren från workshopen redovisas i figur 5. Medelvärden för svaren på respektive fråga 
var Fråga 1: 3,9; Fråga 2: 4,4; Fråga 3: 4,7; Fråga 4: 5,0. Samtliga frågor besvarades av alla 
nio respondenter med undantag av fråga 1 där endast åtta svarade. 
 

Fråga 2: "Bedöm databasens 
användarvänlighet ur 
planeringssynpunkt."
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Poäng (Där 5= "Hög 

användarvänlighet" och 1="Låg 
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Fråga 1: "Motsvarar faktainnehållet i 
databasen behovet ur 
planeringssynpunkt?" 
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Fråga 4: "Tror du att GIS är ett bra 
verktyg för att hantera 

naturvårdsdata för 
planeringsändamål?" 
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Poäng (Där 5= "Ja, helt" och 1="Nej, 
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Fråga 3: "I vilken grad ökar 
databasen tillgängligheten till

kommunens naturvårdsdata?"

0
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7

5 4 3 2 1

Poäng (Där 5= "I hög grad" och 1="I 
låg grad") 
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Figur 5, svar på frågor från enkätundersökning om databasen. 

 
Fråga 5, ”har du några förslag på förbättringar av databasen?”, ställdes kommunens fortsatta 
utvecklingsarbete med naturvårdsprogrammets GIS-del. Svaren ses inte som relevanta i 
kontexten för denna undersökning. 
 
3.2 Analys av biotopfragmentering 
 
Resultaten av fragmenteringsindex för de tre olika landskapsenheterna redovisas i tabell 2, 3 
och 4. 
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Tabell 2, fragment  land
p Antal patch CONNECT (% ENN medelvärd

eringsindex för Det Östra Back skapet. 
Biotopgrup er ) e (m) 
Buskmark 24 15,9 282,9 
Frisk ängsmark 19 10,5 527,5 
Gödslad gräsmark 34 15,0 235,0 
Högörtsäng 20 11,1 321,4 
Ruderatmark 29 13,3 278,8 
Sandmark 14 15,4 611,2 
Skog 23 11,9 432,9 
Torräng 24 13,4 411,6 

 36 17,3 274,0 Våtmark
 
Tabell 3, fragmenteringsindex för Det Södra Slättlandskapet. N/A innebär 
a her na

p Antal patche CONNECT (% ENN medelvärd
tt antalet patc är för litet för att index ska kun  beräknas. 
Biotopgrup r ) e (m) 
Buskmark 3 3 113,3 68,7 
Frisk ängsmark 1 0,0 N/A 
Gödslad gräsmark 197 4,8 07,2 
Högörtsäng 1 0,0 N/A 
Ruderatmark 1 88 7,9 23,4 
Sandmark 1 0,0 N/A 
Skog 2 0,0 3460,1 
Torräng 3 0,0 3772,9 

 5 20,0 831,8 Våtmark
 
Tabell 4, fragment t.  

p Antal patch CONNECT (% ENN medelvärde
eringsindex för Stadslandskape

Biotopgrup er )  (m) 
Buskmark 14 11,0 541,3 
Frisk ängsmark 5 4 10,0 187,0 
Gödslad gräsmark 35 8,6 405,5 
Högörtsäng 6 1 13,3 665,3 
Ruderatmark 34 9,8 278,2 
Sandmark 23 33,3 159,3 
Skog 25 11,0 571,1 
Torräng 17 10,3 647,7 
Våtmark 19 10,5 515,7 

 
 

För Det Östra Backlandskapet varierar connectance-index mellan 10,5 – 17,5 % med ett 
medelvärde på 13,7 %. ENN varierar mellan 235,0 – 611,2 m med ett medelvärde på 375,0 m. 

d ett 
edelvärde på 8,4 %. ENN varierar mellan 831,8 – 3772,9 m med medelvärdet 1994,0. 

ed ett medelvärde på 
6,4. ENN varierar mellan 278,2 – 2159,3 m med medelvärdet 886 m. 

 
För Det Södra Slättlandskapet varierar connectance-index mellan 4,8 och 33,3 % me
m
 
För Stadslandskapet varierar connectance-index mellan 8,6 – 40,0 % m
1
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4. Diskussion 

.1 Utformning av databasen 

. Tillgängligheten för det material som behövs i den 
siska planeringen har ökat avsevärt. 

r goda förutsättningar 
r att i fortsatt dialog med användarna utveckla innehåll och funktion. 

 låter sig enkelt göras men tyvärr fanns inte tiden att göra detta under 
rojektets gång.  

vill utföra ekologiska analyser skulle öka avsevärt om data om 
rtförekomster fanns att tillgå. 

as”, bl.a. data om 
ädridåer, alléer och solitärträd från en småbiotopinventering utförd 2006. 

alet göras tillgängligt i 
ommunens webbaserade, interna tittskåps-GIS, Malmö Stadsatlas. 

 andra kommuner som 
pprättar planeringsunderlag som liknar Malmös naturvårdsprogram. 

.2 Biotopfragmentering – analysmetod och resultat 

 
4
 
Ur ett strikt planeringsperspektiv tillgodoser databasen i hög grad de behov som finns; de 
områden som har höga naturvärden identifieras enkelt och man kan lätt komma åt det 
bakomliggande inventeringsmaterialet
fy
 
Resultaten från enkätundersökning visar att de deltagande planerarna generellt var positivt 
inställda till databasens innehåll och funktionalitet. De genomgående höga poängen kan till 
viss del förklaras av att man tidigare inte haft tillgång till någon geografisk naturvårdsdata i 
digital form. En skärmpresentation ger inte heller deltagarna full möjlighet att bedöma 
databasens innehåll och funktion. Samtidigt kan de helt dominerande positiva svaren på fråga 
4 indikera att deltagarna har förstått potentialen i verktyget och detta ge
fö
 
Det finns ett antal önskvärda förbättringar att genomföra för att utöka användningsområdena 
för databasen. Den viktigaste är att eftersträva en högre upplösning på biotopnivå; ju större 
antal biotopklassningar samma område har desto svårare är det att få fram relevanta resultat 
när det gäller enklare uppgifter som beräkning av total biotoparea och frågor om geografisk 
position, men även vid mer avancerade analyser som beräkning av fragmenteringsindex. 
Önskvärt vore alltså att dela upp geometrierna så att varje område bara har en biotopklass. 
Denna förbättring
p
 
I inventeringsmaterialet finns för de flesta områden en lista över arter som observerats i 
området. Dessa borde fogas in i databasen, helst i ett eget punktskikt. Observationerna är inte 
koordinatsatta i dagsläget varför de i första hand får infogas som attribut till 
områdespolygonerna enligt samma metod som biotopklassningarna. Tyvärr fanns inte tiden 
att utföra detta under arbetets gång. Ur planeringshänseende har det ingen större betydelse, 
men valmöjligheterna när man 
a
 
I kommunens ”förråd” av geografiska data finns det data som tillsammans med områdena från 
naturvårdsprogrammet skulle kunna utgöra en ”kommunal naturvårdsdatab
tr
 
För att maximera nyttan ur planeringssynpunkt bör datamateri
k
 
Metoden för lagring av naturvårdsdata skulle kunna användas av
u
 
4
 
Databasens viktigaste brist när det gäller beräkning av landskapsindex är det tidigare nämnda 
problemet med dubbelklassning av områden. Patcherna är helt enkelt inga ”äkta patcher” i det 
avseendet att de avgränsar en explicit biotoptyp. Dels ger detta en överskattning av 
biotopfragmentens area då samma patch kan återkomma i flera olika biotopgrupper och dels 
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ger det osäkerheter kring biotop-patchernas exakta geografiska position. I sammanhanget kan 
nämnas att medelvärdet för antalet biotopklassningar per polygon var 3,3 för Det Östra 
Backlandskapet, 2,9 för Stadslandskapet och 1,8 för Det Södra Slättlandskapet. Stora patcher 

nderar att ha fler biotopklassningar än små patcher. 

plig 
tteratur kunde erbjuda (Schumaker 1996; McGarrigal et al. 2002; Cushman et al. 2008). 

igt isolerade kan få 
tort genomslag på index-värdet, särskilt om klassen innehåller få patcher. 

 biotopfragment i sådan utsträckning 
tt lokala utdöenden motverkas (Edenhamn et al. 1999). 

, varför detta index utgör ett 
ättre mått för jämförelser landskapsenheterna. 

te
 
Beräkningarna av ENN och CONNECT visade på stora skillnader mellan de olika 
landskapsenheterna. Antal patcher är inget mått på fragmenteringsgrad men redovisas 
eftersom det till följd av den diskuterade areaproblematiken utgör ett mer rättvisande mått på 
total biotopförekomst i landskapet. Valet av index gjordes utifrån att (i) indexen ska vara 
relevanta för processen som studeras, (ii) de ska kunna beräknas utifrån de data som finns 
tillgänglig och (iii) uppbyggnaden av indexen ska främja en intuitiv tolkning av resultaten. 
Det sista kriteriet kan tyckas vara godtyckligt, men här utgick jag från mina egna kunskaper 
och begränsningar samt den handledning som programvarans manual och vetenska
li
 
ENN ger ett värde i meter. Indexet baseras inte på någon användargiven sökradie utan ger 
medelavståndet till närmaste patch av samma typ inom biotopgruppen. Därmed kan man 
utifrån att sätta värdet i relation till den process man studerar (spridningsavstånd för 
kärlväxter) få en uppfattning om hur goda spridningsmöjligheterna i medeltal är inom 
biotopgruppen. Svagheten med ENN är att enstaka patcher som ligger väld
s
 
Resultatet av CONNECT styrs i hög grad av vilken sökradie användaren definierar 
(Gustafson & Parker 1992). I försöket sattes radien till 1000 m. Den process som försöket 
avsåg att simulera var spridningsförmåga för kärlväxter mellan patcher av samma biotop 
eftersom begränsad spridningsförmåga har visats vara den viktigaste styrande mekanismen 
bakom växtarters fördelning i landskapet (Cousins & Lindborg 2007). Förfaringssättet dras 
dock med brister och är en grov förenkling av alla de komplexa mekanismer som styr 
spridningen av växter  (Edenhamn et al. 1999; Jordbruksverket 2005). Grunden för antagandet 
är en preliminär bedömning gjord av Naturvårdsverket som säger att 1000 m är den övre 
kritiska gräns för vilken kärlväxter kan sprida sig mellan
a
 
Vid beräkning av connectance-index måste skalförhållandet mellan den satta sökradien och 
landskapets storlek beaktas. Om man utgår från att patcherna är slumpmässigt fördelade i 
landskapet kommer connectance-index att avta när landskapet blir större i förhållande till 
sökradien (McGarigal et al. 2002). För att få värden som är jämförbara mellan olika landskap 
ska alltså detta skalförhållande vara samma. I praktiska sammanhang kan detta vara svårt att 
uppnå. Landskapsenheternas area för denna studie var för Det Östra Backlandskapet: 33 km2, 
Det Södra Slättlandskapet 55 km2; Stadslandskapet 70 km2. Trots att jag inte funnit några 
studier som dokumenterar vilket genomslag skalförhållandet har på connectance-värdet väljer 
jag att göra jämförelser mellan de olika landskapsenheterna, men med stor försiktighet. För 
jämförelse inom landskapsenheterna har detta dock ingen betydelse. ENN, som inte använder 
sig av en användardefinierad sökradie har inte samma problem
b
 
Som analysen är upplagd antas att varje biotopgrupp har en för gruppen unik uppsättning 
kärlväxtarter, ett slags ”art-komplex” med krav på livsbetingelser som bara tillgodoses av den 
biotop art-komplexet är kopplat till. Vidare antas att varje biotopgrupp har en mellan 
patcherna jämnt fördelad metapopulation av dessa arter. Resultaten visar alltså artens 
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spridningsförmåga inom biotopgruppen om samtliga patcher är befolkade av arten, vilket 
antagligen inte är fallet. Avsaknaden av artdata i den rumsliga databasen gör att detta problem 

te kan kringgås. 

 de resurser som krävs för att upprätthålla en bärkraftig 
opulation av arten (Loehle 2007). 

n mindre inverkan på spridningsförmågan hos nämnda artgrupp (Edenhamn et al. 
999). 

ringssättet utgör en styrka eller en svaghet kan alltså bero på 
ilket perspektiv man anlägger.  

rån 
erspektivet av vilken artgrupp och process man avser att studera (McGarigal et al. 2002). 

in
 
Varje biotopgrupp betraktades alltså som en åtskild klass med en hypotetisk uppsättning unika 
arter. Det är dock sannolikt så att det finns en stor grupp generalistarter som betraktar vissa av 
biotoptyperna som ekologiskt ekvivalenta. Till följd av detta finns i analysen en inbyggd 
underskattning av antalet funktionella kopplingar mellan patcher i förhållande till 
verkligheten. Man kan också tänka sig att vissa biotoper skulle kunna utgöra tillfälliga 
stepping-stones, ett slags semifunktionella patcher för en viss art som de kan utnyttja för 
vidare spridning men som inte har
p
 
I studien av spridningsförmåga betraktades matrixen som homogen och ekologisk fientlig 
gentemot den artgrupp som studerades, alltså en slags ö-biogeografisk utgångspunkt. Detta 
antagande vilar inte helt och hållet på solid grund (Murphy & Lovett-Doust 2004) . Dels 
inverkar matrisens kvalitet i många fall på spridningsförmåga (Williams et al. 2006) och dels 
förbiser antagandet effekterna av geografiska spridningsbarriärer i landskapet, exempelvis 
vägar (McGregor et al. 2008; Marsh et al. 2005). Dock är matrixkvalitetens inverkan på 
spridningsförmågan mindre för kärlväxter än för många andra artgrupper, exempelvis insekter 
och däggdjur. Detta är kopplat till arternas spridningsmetod; för kärlväxter i Sverige är 
vindspridning, efter spridning med djur, den näst vanligaste spridningsmetoden och därför har 
matrixe
1
 
I försöket så avgränsades landskapet till att omfatta endast Malmö kommun. Detta berodde på 
att datamaterialet begränsades till denna yta. Vi vet inte något om de patcher som ligger 
utanför kommunens gräns och rimligtvis skulle resultatet bli ett annat och mer relevant ur ett 
landskapsekologiskt perspektiv om dessa områden hade kunnat användas i beräkning av 
landskapsindex. Samtidigt kan man lyfta argumentet att arbetet grundas på de förutsättningar 
som finns för den kommunala naturvården, och sådan bedrivs i största utsträckning inom 
kommungränsen! Huruvida förfa
v
 
Vidare delades kommunen in i tre olika landskapsenheter och detta påverkar naturligtvis 
utfallet i beräkning av landskapsindex. Just avgränsningen av studieområdet, alltså frågan 
”vad är landskapet och vad är inte landskapet?”, är ett vanligt problem inom 
landskapsekologin (McGarigal et al. 2002 och referenser däri). I detta fall gjordes en 
indelning baserad på en landskapsanalys kommunen gjort (Malmö Stadsbyggnadskontor 
2000). De viktigaste utgångspunkterna för denna indelning var nuvarande och historisk 
markanvändning. Då dessa faktorer visat sig vara viktiga för biodiversiteten, särskilt i gamla 
ängs- och betesmarker (Ihse & Lindahl 2000), så betraktades denna indelning som relevant. 
Det optimala vore naturligtvis om även landskapsindelningen kunde göras helt utif
p
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4.3 Diskussion av resultat landskapsenhetsvis 

.3.1 Det Östra Backlandskapet 

nectance-värdena, samt 
andmarkerna som har den lägsta förekomsten i antal patcher räknat. 

.3.2 Det Södra Slättlandskapet 

oper av alla typer i samband med de exploateringsprojekt som 
ågår, bl.a. i Hyllie-området. 

.3.3 Stadslandskapet 

 
4
 
Inom landskapsenheten är samtliga biotopgrupper jämförelsevis välrepresenterade räknat i 
antal patcher och jämfört med de andra landskapsenhterna. Det Östra backlandskapet är den 
landskapsenhet som har det näst högsta medelvärdet för connectance-index. Connectance-
index ligger inom ett smalt spann vilket visar att konnektiviteten är likartad inom de olika 
biotopgrupperna. Samtliga biotoper har ett ENN-värde under 1000 meter vilket visar att 
konnektiviteten kan bedömas som god med avseende på kärlväxters spridningsförmåga. 
Landskapsenheten har också det jämförelsevis lägsta ENN-medelvärdet. Sammantaget 
bekräftar analysen bilden av Det Östra backlandskapet som den landskapsenhet som hyser 
kommunens största biologiska värden och har det bäst fungerande nätverket av biotoper 
(Malmö Stadsbyggnadskontor 2000). De biotoper som är viktigast att skydda för att bibehålla 
de ekologiska värdena och främja livskraftiga populationer av kärlväxter är de friska 
ängsmarkerna och högörtsängarna, då dessa har de lägsta con
s
 
4
 
Antalet patcher totalt är i jämförelse med de andra landskapsenhterna mycket litet och tre av 
biotopgrupperna förekommer bara i en patch. Fem av biotopgrupperna har ett connectance-
index på 0 (Frisk ängsmark, Högörtsäng, Sandmark, Skog, Torräng) vilken innebär att det inte 
finns någon funktionell koppling inom dessa biotoper med avseende på spridningsförmåga för 
kärlväxter. Samtidigt har tre av de kvarvarande fyra biotopgrupperna jämförelsevis höga 
connectance-värden vilket är en följd av ett starkt kluster av patcher koncentrerade kring 
Limhamns Kalkbrott i landskapsenhetens nordvästra hörn. Tre av grupperna har för få patcher 
för att ENN ska kunna beräknas. Av övriga klasser har fyra ett ENN-värde över 1000 m och 
två klasser ett ENN-värde under 1000 m. Slättlandskapet kan med andra ord sägas vara 
mycket fattigt på naturmiljöer och förutsättningarna för att upprätthålla fungerande 
biotopnätverk för kärlväxter är mycket små för flera av klasserna. För att skapa 
förutsättningar för ökad biodiversitet bör man i första hand skydda de starka biotopkluster 
som identifierats i största möjliga mån. Vidare bör man arbeta aktivt med att försöka 
restaurera och nyetablera biot
p
 
4
 
Inom landskapsenheten har två biotopklasser låg förekomst men högt connectance-index 
(Frisk ängsmark, n=5, CONNECT=40 %; Sandmark, n=3, CONNECT=33,3 %). De friska 
ängsmarkerna ligger som ett kluster med hög konnektivitet i landskapsenhetens nordöstra del. 
Av de tre sandmarkerna är två sammankopplade med varandra men inte med den tredje. Den 
låga förekomsten kombinerat med den höga geografiska koncentrationen av dessa 
biotopgrupper kan motivera att de lyfts bort som outliers. Med dessa biotopgrupper 
borträknade så är connectance-index mellan 8,6 % (gödslad gräsmark) och 13,3 % 
(högörtsäng) och har medelvärdet 10,6 %. Ruderatmark och gödslad gräsmark är de vanligast 
förekommande biotoptyperna i antal patcher räknat men också de med lägst konnektivitet 
enligt connectance-index. Detta beror på att de är jämt fördelade som ett stort antal små 
områden över hela landskapet, en tolkning som också stärks av deras jämförelsevis låga ENN-
värde. Ruderatmarken uppkommer när ”skräpmark” som är starkt störd av mänskliga 
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aktiviteter överges. Det är dock ofta en efemär biotop som antingen exploateras eller om den 
lämnas orörd på kort tid växter igen till en buskmark (Andersson, pers. komm 2008). I 
gruppen gödslade gräsmarker ingår ”park” och ”gräsmatta” vilket förklarar den stora 
förekomsten inom landskapsenheten. Stadslandskapets heterogenitet gör det svårt att dra 
några generella slutsatser utifrån indexberäkningarna. Därtill har det visats att den kraftigt 
artificiella matrix som stadsmiljön utgör i hög grad modifierar spridningsförmågan för 

rganismer (Niemelä 1998). 

.4 Syntes av diskussionen 

ar för utbyte av geografisk data och ökat samarbete mellan kommunerna i 
aturvårdsfrågor. 

tyckas vara 
ppenbart men är ändå värt att nämna för att inte indexens värde ska överskattas.  

 en förändring i 
ndskapet och inte, som i denna studie, en ”ögonblicksbild” av landskapet. 

älv kan 
älja vilka index som ska ingå utifrån vilka egenskaper hos landskapet man studerar.  

a för att tjäna naturvårdsprogrammets syften och är därför 
te en renodlad biotopkartering.  

o
 
4
 
Som visats uppfyller databasen de givna kraven. Den kommer sannolikt att fortsätta att 
utvecklas för att ytterligare öka dess värden ur både naturvårdsperspektivet och 
planeringsperspektivet. Notervärt är också att flera av grannkommunerna har visat intresse för 
att med utgångspunkt i det arbete som presenteras här skapa egna rumsliga databaser för 
lagring av naturvårdsdata (Andersson, pers. komm. 2008), något som i förlängningen kan 
skapa förutsättning
n
 
I vilken utsträckning kan resultaten från fragmenteringsanalysen användas för att bedöma 
behov av skydd och möjlighet till ytterligare exploatering? För att besvara frågan måste man 
även se till naturvärde. Vad man ska komma ihåg är att indexen i sig inte säger något om 
naturvärdena i de olika biotoperna, de är bara resultat av beräkningar gjorda på kategoriska 
kartor. De bidrar alltså inte på något sätt till att svara på frågor av typen: ”vilket har högst 
naturvärden, en gödslad gräsmark eller en frisk ängsmark?”. Detta problem kan 
u
 
Vidare går det utifrån resultaten inte att säga huruvida en biotop har konnektivitet som är god 
nog för att upprätthålla en livskraftig population av kärlväxter inom landskapet. För att kunna 
svara på dylika frågor krävs kunskap om spridningsförmåga och populationsdynamik på 
artnivå (Edenhamn et al. 1999; Fahrig 2002; Jordbruksverket 2005). Jordbruksverket visade 
2005 i en sammanställning av gjorda simuleringsförsök att populationer av en rad olika 
organismer påverkas negativt av biotopförlust först då 60-80 % av ursprunglig biotop har 
försvunnit. Sådana gränsvärden är dock bara relevanta när man studerar
la
 
Ett problem när man beräknar flera index är att de kan ge motstridiga resultat i och med att de 
representerar olika egenskaper hos landskapet. När man, som avsikten var med denna studie, 
vill ta fram ett sammantaget mått på vilka biotoper som är mest respektive minst 
fragmenterade kan detta försvåra tolkningen av resultaten. Man skulle kunna avhjälpa detta 
genom att sammanväga resultaten till ett normaliserat ”samlingsindex” där man sj
v
 
Sammanfattningsvis är inte databasens innehåll tillräckligt högupplöst på biotopnivå för att ge 
helt tillfredsställande resultat av den utförda analysen. De data som ligger till grund för 
analysen är i första hand framtagn
in
 
Trots ovan nämnda brister kan resultaten av analysen användas för att konstatera den relativa 
graden av fragmentering hos biotoperna i de olika landskapsenheterna. Resultaten skulle 
kunna utgöra en preliminär bedömning av vilka biotoper som är de mest och minst hotade i 
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kommunens olika landskapsenheter. Resultaten skulle kunna utgöra grund för att fatta beslut 
om naturvårdsåtgärder och i planeringsärenden, exempelvis för prioritering av vilka områden 
som tål ytterligare exploatering, var man behöver skydda värdefulla naturmiljöer och var det 
kan behövas nyskapande av ”bristbiotoper”. Syftet kan därmed sägas vara delvis uppfyllt. 
Ytterligare utveckling av databasen och analysmetoden skulle kunna ge planerare ett starkare 
verktyg i arbetet med att skydda naturmiljöerna från ytterligare fragmentering och skapa 

ättre förutsättningar för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden. 

. Slutsatser 
 

• 

har visats från naturvårdare i 
grannkommunerna att utveckla liknande databaser. 

• 

ar naturmiljöerna tål ytterligare exploatering och 
var behovet av naturskydd är störst. 

b
 
 
5

I dess nuvarande form fungerar databasen väl för att svara på de primära 
frågeställningar man hade. Malmö kommun har fått ett nytt bra verktyg med flera 
tillämpningar inom planering och naturvård men det finns en rad önskvärda 
förbättringar att systemet ska nå sin fulla potential Metoden för lagring av 
naturvårdsdata i en rumslig databas skulle kunna användas i naturvårds- och 
planeringsarbete i andra kommuner. Intresse 

 
I analysförsöket gjordes en ansats till att ta fram ett komparativt mått på de olika 
biotopgruppernas fragmenteringsgrad i de olika landskapsenheterna. Den låga 
upplösningen i datamaterialet och begränsningar i analysmetoden medför att resultaten 
måste tolkas med försiktighet. Trots detta kan man konstatera stora skillnader i 
fragmenteringsgrad mellan de olika landskapsenheterna. Resultaten skulle kunna 
utgöra en preliminär bedömning av v
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Bilaga 1, utformning av enkät. 

Workshop – frågeformulär 

Motsvarar fak
 

, helt.    Nej, inte alls. 
                                    
 

Bedöm d
 

Hög användarvänlighet   Låg användarvänlighet 
                                    

I vilken grad ökar databasen tillgängligh en till komm naturv
 

hög grad    I låg grad 
                                  
 

Tror du att G
 

, helt.    Nej, inte alls. 
                                  

 

 
 
 

tainnehållet i databasen behovet ur planeringssynpunkt? 

Ja

 
 

atabasens användarvänlighet ur planeringssynpunkt: 

 
 
 

et unens årdsdata? 

I 

 
 

IS är ett bra verktyg för att hantera naturvårdsdata för planeringsändamål? 

Ja
  
 
 

Har du några förslag på förbättringar av databasen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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