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Abstract 
 
Semi-natural grasslands are one of the habitats with the highest biodiversity in 
northern Europe. The high biodiversity is a result of the land being short in nutrient 
and being continuously disturbed, an effect of mowing and clearing of bushes and 
trees. Because the development of agriculture into more effective land use, many of 
these sites and their associated species are endangered. Besides degradation of semi-
natural grasslands, fragmentation is also believed to constitute a threat to many of the 
species concerned.  
 
An extensive project of inventory and supervision of semi-natural grassland is taking 
place in Sweden. Remote sensing is a practical tool when describing and analysing the 
landscape and can improve the effectiveness of inventory work. The access to spatial 
high-resolution satellite data makes it also possible to capture finer features that are 
common in cultural landscapes. In this study spatial high-resolution satellite data, 
from QuickBird, is used to perform a land use classification, based on spectral 
signature (Maximum Likelihood Classification), of a cultural landscape on the island 
of Öland. The possibility to capture grassland and possible dispersal corridors, such as 
road verges and avenues, was then evaluated from the result of the classification. 
 
The detection of less luxuriant grassland succeeded well. Remaining grassland was on 
the other hand mistaken for arable fields to a high extent. The recognition of avenues 
was connected to width and spectral separability. Wide avenues were more likely to 
be detected than thin ones. Avenue detection was higher where the surroundings had a 
similar spectral separability as the avenues. The possibility to detect road verges could 
be correlated with neither width nor spectral separability of the surroundings. ML-
classification is not suitable for detecting linear elements. To improve the results 
classification should be based on texture.  
 
To be able to preserve and restore semi-natural grasslands it is important to consider 
the impact of fragmentation. Dispersal possibilities for organisms and genes are 
considered important to secure the survival of many species. Dispersal corridors are 
suggested to have a positive effect for many species, including species associated with 
traditionally managed grasslands. In this study some distance measurements of the 
isolation of semi-natural grasslands is discussed. When incorporating the road verges 
(suggested to function as possible dispersal corridors) in the distance calculations, the 
connectivity of the semi-natural grasslands seems to increase.   
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Sammanfattning 
 
Naturbetesmarker är en av de miljöer som håller den hösta biologiska mångfalden i 
Sverige (Ingelög et al., 1993). Idag finns endast 10-12 % naturbetesmarker kvar 
(Jordbruksverket 2005a) av de 2 miljoner hektar som fanns i Sverige på mitten av 
1800-talet (WWF, 2006). Naturbetesmarkerna innehar en speciell flora som är 
anpassad för kontinuerlig störning och näringsfattiga förhållanden (Ekstam & 
Forshed, 1997). Floran hotas nu av minskade arealer betad och obearbetad mark och 
likaså försämras överlevnadsförmågan för floran då områden blir isolerade, eftersom 
detta försvårar spridning och pollinering av arter (Ihse, 1995). Förbindelsen 
(konnektiviteten) mellan de olika markerna kan underlättas vid förekomsten av 
spridningskorridorer. På regeringens uppdrag pågår ett arbete med att inventera, 
restaurera och utöka naturbetesmarkerna (Sveriges miljömål, 2006). Metoder som 
använts är framför allt fältinventering och flygbildstolkning. För att effektivisera 
arbetet skulle inventeringen delvis kunna utföras genom digital vegetationsklassning 
av rumsligt högupplöst satellitdata. I den här studien undersöktes möjligheten att 
utföra en markanvändnings- och vegetationsklassning baserad på spektral signatur 
från Quickbirddata (rumsligt högupplösande satellitdata) för att kartera gräsmarker 
och eventuella spridningskorridorer i landskapet. Dessutom studerades metoder för att 
beskriva isoleringen och förbindelsen mellan naturbetesmarkerna 
 
Karteringen av gräsmarker tenderade att förväxlas med en viss typ av åkermark. 
Mindre frodiga gräsmarker blev i stor utsträckning rätt klassade. Genom att använda 
fler klasser för gräs skulle klassningsresultatet kunna förbättras. 
Spridningskorridorerna som studerades bestod av lövträdsvegetation respektive 
gräsbeklädda vägrenar. Lövkorridorerna detekterades i klassningsprocessen i stor 
utsträckning. Ju bredare korridoren var desto större sannolikhet fanns att den blev rätt 
karterad. Även den omgivande vegetationen tycktes påverka karteringsresultatet. Ju 
större kontrasten för den spektrala signaturen var mellan lövkorridoren och 
omgivningen, desto sämre blev resultatet. För de gräsbeklädda vägrenarna fanns inget 
samband av karteringsmöjligheten vare sig för bredden eller omgivande vegetation. 
Karteringen av vägrenarna var över lag inte tillförlitlig. En förbättrad klassning skulle 
kunna uppnås med metoder baserade på landskapets varierande textur och om 
klassningen utfördes på olika skalnivåer. 
 
Isoleringen för naturbetesmarkerna beskrevs genom att mäta det närmsta avståndet 
mellan dem. Genom att inkludera vägrenar i avståndsberäkningen framgick att 
avståndet minskade. Vägrenarna skulle alltså kunna bidra till en ökad konnektivitet. 
Naturbetesmarkernas konnektivitet beskrevs också genom att undersöka deras 
placering i förhållande till varandra med hjälp av en buffertberäkning. Organismers 
spridningsmönster och hur de påverkas av isolering har länge studerats, men 
fortfarande finns många obesvarade frågor. Naturbetesmarkernas stora biologiska 
värden härrör delvis från det äldre jordbrukslandskapets höga konnektivitet (Poschlod 
& Bonn, 1998). Det finns därför stor anledning att vid landskapsplanering och 
naturvård fundera över hur konnektiviteten kan förbättras. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Naturbetesmarker är ett av de mest artrika markslagen i Sverige (Ingelög et al., 1993). 
Dessa landskapselement härrör från tiden då människan började med jordbruk och 
boskapsskötsel för flera tusen år sedan. Växtsamhällen med en lång kontinuitet och 
med samma skötsel består av fler arter än de med kort och modern skötsel (Bakker, 
1989). Dessa miljöer och deras biologiska värden hotas av ett allt mer effektiviserat 
och intensivt jordbruk som leder till ett mer homogent och fragmenterat landskap 
(Ihse, 1995). Biodiversiteten i naturbetesmarker hotas, förutom igenväxning (Ekstam 
& Forshed, 1997), av isolering som följer av ett fragmenterat landskap (Eriksson & 
Ehrlén, 2001). För att kunna bevara den biologiska mångfalden är det viktigt att 
upprätthålla konnektiviteten mellan markerna för att gynna arternas spridning 
(Poschlod & Bonn, 1998). Att återskapa naturbetesmarker är svårt eftersom de är så 
beroende av kontinuerlig skötsel (Cousins, 2001). Det är därför viktigt att bevara de 
marker som fortfarande finns kvar. 
 
Riksdagen har, som ett delmål för att skapa ett rikt odlingslandskap, bestämt att senast 
2010 ska Sveriges alla naturbetesmarker skötas på ett sätt som säkerställer dess 
värden. Dessutom ska naturbetesmarker av de mest hotade slagen inom samma 
tidsram utökas med 13 000 hektar (Sveriges miljömål, 2006). En riksomfattande 
fältinventering av ängs- och betesmarker genomfördes mellan åren 2002 – 2004 av 
jordbruksverket och länsstyrelser för att kunna användas som underlag vid fysisk 
planering och ärendehantering, så väl som vid utvärdering och bevakning av 
markernas natur- och kulturmiljövärden. Den totala kostnaden för projektet uppgick 
till 75,2 miljoner kronor (Jordbruksverket, 2005a). Som en del i att uppfylla 
miljömålen finansierar naturvårdsverket ett program, Nationell Inventering av 
Landskap i Sverige (NILS) som genom flygbildstolkning och fältinventering studerar 
förändringar i landskapet och vilka konsekvenser de får för den biologiska 
mångfalden (NILS, 2006).  
 
Fjärranalys är ett användbart verktyg vid klassificeringar och analyser av 
markanvändningen i ett landskap. Det finns idag satellitdata att tillgå med en rumslig 
upplösning liknande den för flygbilder. Med högupplösande satellitdata finns stora 
möjligheter att göra markklassificeringar även i detaljrika landskap (Campbell, 2002) 
som kulturlandskap. För att klara och upprätthålla miljömålen pågår omfattande 
inventeringar och fortsatt arbete kommer krävas. För att göra miljöövervakning mer 
kostnadseffektiv än traditionell fältinventering och flygbildstolkning kan användandet 
av satellitdata vara en metod (Ahlcrona et al., 2003).  
 
I detta examensarbete studeras metoder för att kartera gräsmarker och dess 
konnektivitet på Öland med hjälp av QuickBird-data. Arbetet kan ses som en 
plattform för fortsatt utveckling av satellitbaserade metoder för övervakning av 
naturbetesmarker och en bas för kommande studier av sambandet mellan 
konnektivitet och artdiversitet. 
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1.2 Syfte 
 

- Undersöka möjligheten att detektera gräsmarker och eventuella 
spridningskorridorer genom att, baserat på spektral signatur, utföra en 
vegetations- och markanvändningsklassning med Quickbirddata.  

 
- Via litteratursammanställning öka kunskapen om vilka ekologiska 

konsekvenser fragmentering av landskapet kan ha för arter förknippade med 
naturbetesmarker. 

 
- Undersöka olika sätt att beskriva naturbetesmarkernas isolering respektive 

konnektivitet och om den förändras genom kunskap om var möjliga 
spridningskorridorer ligger i landskapet. 

. 
- Via litteratursammanställning öka kunskapen om vilken inverkan 

spridningskorridorer har för den biologiska mångfalden i landskapet. 
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2 Teorier och metoder inom landskapsekologi 
 
2.1 Undersökningsområde 
 
2.1.1 Ölands kulturlandskap    
Större delen av Öland är kulturmark i den betydelsen att den på något sätt är påverkad 
av människan. Fortfarande är landskapet präglat av den omfattande boskapsskötsel 
som bedrivits under många tusen år. Redan under järnåldern delades marken in i 
inägor och utägor (Ekstam et al., 1984). Till inägorna räknas åkrar och ängar som gav 
vinterfoder till boskapen. Inägorna inhägnades för att hålla boskapen borta från de 
värdefulla odlingsmarkerna. Djuren fick istället beta på utägorna (Ingelög et al., 
1993). Dessa mönster kan fortfarande skönjas i landskapet och stengärdesgårdar är 
fortfarande vanligt förekommande. Det finns ännu relativt mycket naturbetesmark 
kvar på Öland till skillnad från resten av Sverige (Jordbruksverket, 2005a). Många av 
naturbetesmarkerna här har haft en mer öppen karaktär, men det finns även 
skogbevuxen betesmark. De gräsmarker som finns kvar i dagens landskap är i 
huvudsak betesmarker, men även dessa håller på att försvinna. Detta är en 
genomgående trend i Sverige och så även på Öland (Ekstam et al., 1984). 
 
2.1.2 Områdesbeskrivning 
Studieområder är beläget på mellersta Öland, i Algutsrum socken (se Figur 1). 
Området är ca 5x5 km2 stort. Det är ett jordbrukslandskap som fortfarande uppvisar 
spår i markanvändningen från de äldre jordbrukstraditionerna. 
 

 
Figur 1. Undersökningsområdets läge (Kindström, 1997). 
 
Naturbetesmarkerna ligger spridda i området men många av dem ligger placerade i 
olika grupperingar. Kindström (1997) kartlade de naturbetesmarker i området som 
varit naturbetesmarker i minst 200 år. Många av dem har inte varit betade på lång tid, 
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men de har heller inte använts i något annat ändamål. Därför är många igenväxta och 
vid fältbesöket var det stundvis svårt att föreställa sig hur de en gång varit öppna 
betesmarker. Andra var fortfarande betade men där buskar och träd ändå vandrat in på 
grund av för lågt betestryck och dålig röjning (Figur 2).  
 

 
Figur 2. Naturbetesmark i Algutsrum socken på Öland. Växtligheten varierar mellan helt öppna 
gräsytor till helt sluten buskvegetation dominerad av en (Juniperus communis) och hassel (Corylus 
avellana). 
 
I nästan alla marker sågs ändå växter som skvallrade om dess ursprung. I många 
lokaler växte till exempel olika orkidéarter som ofta förknippas med hävdad mark 
med mycket ljus (Ekstam & Forshed, 1997).  
 
 
2.2 Naturbetesmarker 
 
2.2.1 Vad är en naturbetesmark? 
Områden som benämns naturbetesmarker är inhägnade områden som har varit betade 
men i modern tid inte påverkade av produktionsförhöjande metoder, till exempel 
gödsling, markbearbetning, dränering eller stenröjning (Jordbruksverket, 1994). Men 
dessa marker ska inte betraktas som naturliga. De är i allra högsta grad påverkade av 
mänsklig verksamhet. Förutom betningen från boskap kan markerna slås, brännas och 
röjas från träd och buskar. De för naturbetesmarkerna karaktäristiska arterna är en 
produkt från en kontinuerlig störning och utarmning av marken som hävden innebär 
(Ekstam & Forshed, 1997).  

 
2.2.2 Ekosystem 
Vegetationen på en plats påverkas av många olika faktorer, så som klimatet, 
markfysik och markkemi (tex surhetsgrad, näringsinnehåll och jordens kornstorlek), 
markanvändning och djurlivet. Omvänt påverkar vegetationen i sin tur omgivningen 
(se Figur 3). 
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Figur 3. Samspelet mellan faktorer som påverkar ståndorten (Ekstam & Forshed, 1997). 
 
På detta sätt skapas olika miljöer som är mer eller mindre föränderliga beroende på 
floran, faunan och fysiska omständigheter. Alla arter har en toleransnivå för vilka 
ståndortsfaktorer de klarar av. Ståndorten är de fysiska och kemiska förutsättningar 
som påverkar en växtplats. Olika arter är anpassade för olika miljöer. Det är dock 
sällan de optimala förhållandena är uppfyllda, men de flesta arter klarar att överleva 
under andra förhållanden. Det finns emellertid en gräns då de yttre förhållandena blir 
för krävande för att organismer kan överleva. Hur mycket en organism kan 
kompromissa beror på vilken livsstrategi den arten har. Det är dessutom så att en växt 
som lever utanför sin egen optimala ståndort blir mindre konkurrenskraftig gentemot 
andra arter och på det sättet blir utkonkurrerad även om växten egentligen skulle ha 
klarat miljön. Då en art dominerar ett område behöver inte det betyda att den växer i 
sin optimala ståndort. Det kan helt enkelt vara så att den arten är bättre anpassad till 
förhållandena än övriga växter och vinner därmed konkurrenssituationen på just den 
plats (Ekstam et al., 1984). 
 
2.2.3 Naturbetesmarkers ekologi 
Floran i naturbetesmarker är artrik och har hög diversitet. Det beror på att den 
kontinuerliga störning som betet utgör hindrar enstaka, starka och konkurrenskraftiga 
arter att dominera. De hävdberoende arterna i naturbetesmarker är också anpassade 
för att klara näringsfattiga miljöer. Dessa faktorer gör att de, trots sin dåliga 
konkurrensförmåga, klarar sig bättre än stora, snabbt växande arter. På de platser där 
betestrycket är stort skapas mycket ljus för vegetationen. Då mängden ljus inte är en 
begränsande faktor kan plantorna växa nära varandra utan att skuggas. Därmed bildas 
en tjock grässvål. Detta gör att även konkurrenssvaga växter, som under andra 
omständigheter ofta blir skuggade, kan utvecklas. Den tjocka grässvålen bildar ett 
visst skydd mot att ogräs, buskar och träd får fäste. Miljöerna är även viktiga platser 
för många djur. Insekter utnyttjar den rika floran av örter och de solbelysta öppna 
ytorna. Speciellt fjärilar är i behov av ljusa platser i lä. Med den rika insektsfaunan 
blir det en attraktiv plats för fåglar att finna lättillgänglig föda på (Jordbruksverket, 
1994).   
 
Gräsmarksarter kan delas in i tre grupper (Ekstam & Forshed, 1997). Annueller, som 
är ettåriga, och bienna, som är tvååriga, producerar frön en gång under sin livstid för 
att föröka sig. Perenna växter, som är fleråriga, kan till skillnad från de två föregående 
ofta föryngra sig både sexuellt och vegetativt. Detta ger dem en fördel genom att öka 
chansen för en lyckad förökning och spridning. De förökar sig också ofta flera gånger 
under sin livscykel. Om miljön ändras i en naturbetesmark påverkas en växt beroende 
på dess livsstrategi. Hur en växt påverkas av igenväxning beror på dess 
fortplantningssystem och livslängd. Dessa två faktorer är viktiga för överlevnaden på 
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den plats de befinner sig på, men även för förmågan att sprida sig till nya platser eller 
få tillgång till gener från andra populationer. Då en population minskar i antal 
individer beror det på att tillväxten av nya individer inte är lika stor som utdöendet. 
Har situationen gått så långt beror artens fortlevnad på hur långlivade artens individer 
är (Ekstam & Forshed, 1997). Det är i denna situation som det är avgörande om 
växterna är annuella, bienna eller perenna. Annuella och bienna arter har en kort 
livscykel och reagerar därför snabbare på ogynnsamma förhållanden än perenner som 
kan klara sig trots svåra tider (Lindborg & Eriksson, 2004). En individ överlever 
emellertid inte alltid lika länge under stress som den gör då normala förhållanden 
råder (Ekstam & Forshed, 1997).  
 
2.2.4 Naturbetesmarkers biologiska status idag 
I norra Europa är majoriteten av artrikedomen i växtvärlden knuten till 
kulturlandskapet. Naturbetesmarkerna innehar en av de högsta artdiversiteten för 
växter bland terresta habitat (Cousins, 2001). Av Sveriges 1700 kärlväxter finns 600-
700 att hitta i naturbetesmarker. Många av dessa arter är hävdberoende och kommer 
därmed att försvinna om hävden upphör, eftersom de inte är del av något stabilt 
ekosystem (Jordbruksverket, 1994).  
 
Fragmentering (se sektion 2.3) och igenväxning av naturbetesmarker utgör ett hot för 
gräsmarksarterna eftersom det bidrar till att många arter får tillgång till allt mindre 
area passande habitat (Kiviniemi, 2002). För hundra år sedan fanns cirka 2 miljoner 
hektar naturbetesmarker (WWF, 2005). Idag finns endast 230 000 hektar av dessa 
marker kvar (Jordbruksverket, 2005a) på grund av igenväxning, upphört bete, 
plantering av skog, dränering, kultivering, uppodling (Jordbruksverket, 1994). Det är 
under det senaste århundradet, speciellt under de senaste decennierna, som 
naturbetesmarkerna har blivit mindre till ytan, färre och mer utspridda i landskapet 
(Skånes, 1996). Det finns uppgifter på 505 hotade kärlväxter i Sverige. Av dessa är 
det 347 stycken som tillhör jordbrukslandskapet (Bernes, 1994). Då hävden upphör 
börjar högväxt gräs och lövsly att dominera. Skuggningen ökar därmed och bidrar till 
att grässvålen tunnas ut, artdiversiteten minskar och förnalagret börjar istället växa 
till. Detta försämrar också kvalitet och produktionsförmåga av betet (Jordbruksverket, 
1994). 
 
 
2.3 Fragmentering av landskapet 
  
För att kunna underhålla ett landskap med hög biodiversitet är markanvändningen ur 
ett långtidsperspektiv viktigt (Pykälä, 2003). Likaså kan landskapets konnektivitet 
vara en viktig beståndsdel för att upprätthålla landskapets biodiversitet (Harrison & 
Bruna, 1999). Fragmentering anses vara ett litet problem i jämförelse med 
biotopförlust. Då biotopminskning gått tillräckligt lång kan emellertid 
fragmenteringens negativa inverkan öka (Jordbruksverket, 2005b).  
 
2.3.1 Vad är fragmentering? 
Landskapen genomgår ständiga förändringar. Det moderna jord- och skogsbruket 
tillsammans med urbaniseringen tenderar att fragmentera habitat i naturen (Forman, 
1995). Fragmentering är en process bestående av flera delar. Då ett landskap blir 
fragmenterat kan det till exempel innebära att en lokal minskar i area och på det viset 
kommer längre från liknande habitat. Det kan också innebära att ett område delas upp 
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i flera mindre bitar. Då det sker i naturen för fragmenteringen nästan alltid med sig att 
den totala storleken på habitatet minskar. Det kan till exempel vara en betesmark där 
ett parti markbereds och odlas upp. Den totala arean minskar och de återstående 
delarna blir isolerade från varandra, vilket medför en försämrad förbindelse. 
Fragmentering kan också innebära att redan små patcher (en relativt homogen yta som 
utskiljer sig från omgivningen) försvinner.  Detta kan medföra att avståndet mellan 
liknande patcher då blir längre (se Figur 4) (Jordbruksverket, 2005b). Förbindelsen 
omtalas ofta som konnektivitet.  
 

 
Figur 4. Överst ett sammanhängande område som blir fragmenterat till exempel genom avverkning i en 
skog. Under syns ett redan fragmenterat landskap där fragmenteringen ökar då lokaler försvinner 
(Jordbruksverket, 2005b). 
 
Minskad konnektivitet behöver inte nödvändigtvis vara en följd av att landskapet blir 
mer fragmenterat. Det kan också bero på att markanvändningen mellan två patcher 
ändras så att det blir mer ogynnsamt för organismer i de båda patcherna att röra sig i 
området mellan dem. I vilken grad fragmenteringen påverkar organismer måste 
värderas utifrån arten, beroende på vilka habitat de är beroende av och i vilken 
omfattning de kan förflytta och sprida sig (Jordbruksverket, 2005b). Igenväxningen i 
sig kan betraktas som en slags småskalig fragmentering då buskar börjar växa upp i en 
öppen gräsmark och till slut bildar en ny form av habitat. På detta sätt delas 
gräsmarken in i mindre delar. En studie visade att pollinatörers svårighet att finna de 
öppna ytorna i en mark med enbuskar var ett stort hot mot vissa arter 
(Jordbruksverket, 2005b). Fragmentering kan i slutändan leda till att populationer i 
drabbade områden minskar i storlek, vilket gör att genuppsättningen minskar och 
risken för att arter dör ut ökar. Eftersom det sker en allt mer omfattande fragmentering 
av naturbetesmarker riskerar gräsmarksarter att utrotas (Kiviniemi & Eriksson, 2002).  
 
2.3.2 Isolering 
Då naturbetesmarker har blivit nedgångna på grund av upphört bete har det visat sig 
att återupptaget bete kunde öka artrikedomen igen. Detta gäller dock inte de mest 
sällsynta gräsmarksarterna (Pykälä, 2003). Det finns indikationer på att 
återkoloniseringen av arter tar flera decennier på grund av naturbetesmarkers isolering 
(Eriksson & Ehrlén, 2001) om inte kvarlevande populationer finns i eller nära 
habitaten (Lindborg & Eriksson, 2004). För att få till stånd en lyckad restaurering kan 
man därför fundera på om det krävs ett angreppssätt som inte enbart inkluderar den 
berörda gräsmarkspatchen, utan även hur denna förhåller sig rumsligt till andra 
gräsmarker i landskapet. Medvetenheten om de rumsliga sambanden har ökat under 

 7



senare år och intresset för att utveckla metoder för beräkning av till exempel 
konnektivitet, som är ett rumsligt mått, är idag stort.  
 
Isolering har setts påverka områden negativt eftersom möjligheten att sprida sig till 
nya habitat minskar för många organismer. Till exempel har det visat sig att ju närmre 
en lokal ligger en spridningskälla, desto fler organismer hittar till platsen. Isoleringen 
kan få allvarliga konsekvenser på lång sikt. Populationer som har blivit isolerade och 
inte får tillgång till genflödet från utomstående populationer riskerar att dö ut på 
grund av inavel. Detta fenomen har upptäckts hos små populationer med begränsat 
genmaterial (Thomas & Harrison, 1992), men även lite oväntat hos större 
populationer (Hanski et al., 1995). 
 
Risken att en art dör ut vid fragmentering beror delvis på dess populationsdynamik 
(Eriksson, 1996). Arter med lång livslängd kan överleva svåra tider, medan effekten 
märks snabbare på kortlivade arter. Vidare är specialister känsligare än generalister 
(Bender et al., 1998). Det är särskilt anmärkningsvärt för naturbetesmarker eftersom 
majoriteten av arterna där är specialister (Ekstam & Forshed, 1997). Förmågan att 
sprida sig påverkar också hur fragmentering påverkar. Spridningen av växter kan dels 
ske genom att växterna själva sprider sig genom vegetativ förökning eller genom 
vindspridning. Spridningen kan också genomföras med hjälp av djur som 
transporterar frön på sina kroppar. Pollinering av växterna sker också med hjälp av 
djur och vind. För både vind- och djurpollinerade växter har pollineringen setts 
fungerar sämre ju större isoleringsgraden är. Självpollinering är ett sätt för växterna 
att klara sig, men i längden leder detta ofta till en nedsatt frösättning och 
konkurrensförmåga. Fragmentering som påverkar pollinatörerna påverkar alltså 
indirekt växterna (Jordbruksverket, 2005b). Att värdera spridningsförmågan av en 
växt kan därför vara svårt.  
 
Isolering kan emellertid verka positivt under vissa förhållanden. Isoleringen blir en 
möjlighet för organismer att klara sig undan parasiter och predatorer. Detta kan 
emellertid också leda till minskad pollinering från insekter (Groom, 2001). 
Pollineringen som sköts av insekter som påverkas negativt av fragmenteringen kan 
dock ersättas av andra pollinatörer som inte berörs (Corbet, 1997). 
 
2.3.3 Spridningskorridorer 
Linjära element i landskapet kan tjäna som spridningskorridorer för både flora och 
fauna (Forman, 1995). Tewksbury et al. (2002) visade att spridningskorridorer bidrog 
till att fler djur besökte isolerade lokaler. Här upptäcktes även att insekterna förde 
med sig frön och pollen till och från lokalerna. Slutsatsen drogs att 
spridningskorridorer påverkar både flora och fauna på ett positivt sätt som kan öka 
artrikedomen. 
 
Gräsmarksarter återfinns idag i stor utsträckning i obrukade och områdena utmed 
vägar, åkrar, vattendrag och stengärdesgårdar (Ihnes, 1995). Speciellt vägrenar har 
uppmärksammats för att vara hemvist för många gräsmarksarter (Ekstam et al., 1984). 
Bilar har visat sig kunna föra med sig frön från omgivande vegetation och 
transporterat dem långa sträckor längs vägar (Forman, 1995). Tikka et al. (2001) fann 
många gräsmarksarter längs vägrenar och järnvägsvallar och påvisade också att de 
tycktes sprida sig längs dessa korridorer. Vägrenar slås regelbundet för 
trafiksäkerhetens skull. Detta skapar öppna och ljusa platser för hävdberoende arter att 
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växa på. Det finns ändå en stor tveksamhet i hur väl gräsmarksarter kan klara sig där 
eftersom vägrenar ofta är utsatthet för höga halter tungmetaller, salter och damm 
(Ekstam et al., 1984). Eftersom också djur kan sprida frön och pollen behöver inte 
spridningskorridorerna vara gräsmarksartade, utan kan mycket väl bestå av annan 
vegetation som passar pollinatörer och andra djur.  
 
Spridningskorridorer i undersökningsområdet på Öland skulle kunna bestå av olika 
vegetation. Om gräsmarksarterna ska kunna sprida sig i korridorerna genom att själva 
växa där måste korridoren ha en gräsmarkskaraktär. Få sådana marker går att hitta i 
landskapet på Öland, förutom de gräsbevuxna vägrenarna. Lövkorridorer skulle kunna 
fungera som spridningskorridorer för olika djur eftersom de tillhandahåller skydd 
(Haas, 1995).  
 
 
2.4 Fjärranalys 
 
Fjärranalys är en metod där information om jordens egenskaper samlas in och 
registreras på avstånd genom att mäta reflekterad eller emitterad elektromagnetisk 
strålning från ytan eller objektet i fråga. Vanliga bärare av fjärranalyssensorer är 
flygplan och satelliter. Fjärranalysdatan kan utnyttjas som informationskälla och för 
olika slags analyser för exempelvis inventering och kartering av markens yta. Fakta 
till detta stycke om fjärranalys baseras på litteratur från Campbell (2002) om inget 
annat anges. 
 
2.4.1 När och hur kan fjärranalys vara en fördel? 
Fjärranalys är ett användbart verktyg inom många områden. Även inom naturvård kan 
fjärranalys användas med fördel. Det ger en möjlighet att få överblick över stora 
områden och att göra storskaliga analyser som annars är svåra att utföra. Det är 
dessutom kostnadseffektivt genom att kunna få tillgång till omfattande data och göra 
analyser utan att behöva ägna så mycket tid till datainsamling i fält. Fjärranalys ger en 
möjlighet till utökade analyser eftersom metoden gör det möjligt att registrera data 
som är bortom människans förmåga. Som exempel kan nämnas förmågan att fånga 
olika ytors spektrala signatur i olika våglängdsband. 
 
Många analyser av kulturlandskapet har gjorts, och görs fortfarande, genom manuella 
tolkningar av flygbilder (Ihse 1995, Skånes 1996, NILS 2005). Idag då även 
högupplösande satellitdata finns tillgängligt är man inte längre beroende av flygbilder.  
 
2.4.2 Hur fungerar fjärranalys? 
Den information som fjärranalys bygger på utnyttjar den elektromagnetiska strålning 
som kommer från solen. Denna strålning kan delas upp i mindre beståndsdelar, olika 
våglängdsintervaller, till exempel blått, grönt och rött ljus (våglängd ca 0,4 – 0,7 
mikrometer). Då strålningen når markytan kan strålningen reflekteras, transmitteras 
eller absorberas olika mycket i olika våglängdsband beroende på ytans egenskaper. 
Den strålning som reflekteras och emitteras ut tillbaks registreras sedan av en sensor. 
 
Beroende på olika objekts material och uppbyggnad reflekteras och absorberas 
strålningen olika mycket i olika våglängdsband. Vegetation uppfattas av det 
mänskliga ögat för det mesta som grön eftersom klorofyll reflekterar mycket av det 
gröna ljuset, det vill säga våglängd 0,5 – 0,6 mikrometer, medan mycket av det blå 
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och röda ljuset absorberas. Reflektionen i det nära-infraröda våglängdsintervallet är 
hög för vegetation. Beroende på cellstrukturen i bladen reflekteras det nära-infraröda 
ljuset olika mycket. Detta är ett bra sätt att skilja olika vegetationstyper åt, och i viss 
mån även arter (se Figur 5). En sensor kan uppfatta våglängder i ett mycket större 
spann än det mänskliga ögat klarar och dessutom i olika bandbredder. Det medför att 
informationsinnehållet optimeras. 
  

 
Figur 5. Skillnaden i reflektans mellan olika vegetationsklasser är ofta större i de när infraröda 
våglängderna än i det synliga spektrat (Campbell, 2002). 
 
Reflektionen av olika våglängder påverkas även av ytans struktur och i vilken riktning 
den reflekterar ljus. Olika material har olika ytstruktur som således påverkar hur 
reflektionen blir. I fjärranalysen samlas informationen om styrkan för reflektansen i 
olika våglängder för olika objekt. Denna samlade information kallas spektral signatur 
och används för att försöka urskilja olika objekts unika reflektionsmönster. Detta görs 
genom att optimera de olika bandbredderna.  
 
2.4.3 Upplösning 
Upplösningen hos satellitdata bestäms av systemets förmåga att beskriva den 
rumsliga, radiometriska och spektrala detaljrikedomen. Förutsättningarna för 
upplösningen av data beror på instrumentens uppbyggnad. Den rumsliga 
upplösningen består i hur små detaljer som kan urskiljas i bilden. Radiometrisk 
upplösning beskriver den minsta nivåskillnaden i ljusstyrka som registreras. Den 
spektrala upplösningen beror på hur smala våglängdsintervall som kan beskrivas.  
 
Möjligheten att urskilja ett objekt beror inte enbart på upplösning utan kan påverkas 
av många andra faktorer. Kontrasten mellan olika objekt är ett exempel på en sådan 
faktor som påverkas både av den rumsliga och radiometriska upplösningen. Formen 
på ett objekt kan också vara avgörande för dess synlighet. Långsmala objekt, som 
vägar och stengärdesgårdar, framträder ofta trots att de egentligen är smalare än 
bildens upplösning. Ett objekt med regelbunden form syns bättre än ett oregelbundet 
objekt. Vidare kan storleken och regelbundenheten hos en yta vara avgörande för hur 
objekt inom det området ter sig. Ett solitärt träd på ett åkerfält kanske syns bättre än 
det hade gjort i ett område med oregelbundet växande buskar. 
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2.4.4 Blandad pixelinformation 
En digital satellitbild är uppbyggd av pixlar. I optimala fall består en pixel av spektral 
information från en klassyta på marken. I framför allt gränsområdet mellan olika 
klasser kan dock pixlarna representera reflektion från mer än en klass. En pixel som 
består av reflektion från flera klasser brukar kallas ”blandad pixel”. En blandad pixel 
antar ett värde bestående av medelvärdet från angränsande ytors spektrala svar.  
 
Pixlar kan även bestå av blandad information eftersom den reflekterade 
elektromagnetiska energin sprider ut sig. Detta fenomen kallas ”Point Spread 
Function” (PSF). En betydande del av varje pixels spektrala värden kommer från 
områden utanför det som representeras av pixeln. PSF gör generellt mörka objekt 
ljusare och ljusa objekt mörkare (Huang et al., 2001). Problemet kan, liksom blandade 
pixlar, ge upphov till osäkerhet och felaktiga klassningar (Campbell, 2002). 
Effekterna av PSF hos Quickbirddata har uppmätts till 1,3 pixlar (FWHM) (Scott, 
2004). 
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3 Metod och material 
 
3.1 Material 
 
3.1.1 Satellitdata 
Klassningen av markanvändningen runt Jordtorp har gjorts utifrån rumsligt 
högupplöst bilddata från satelliten QuickBird. Satellitdata består av pankromatisk 
bilddata med en upplösning på 0,6 meter och multispektral bilddata med en 
upplösning på 2,4 meter. Quickbirddatan är lämplig att använda eftersom den har en 
hög rumslig upplösning och är anpassad för markanvändningsklassningar. Den 
multispektrala delen är uppbyggd av fyra band i det blå, gröna, röda respektive nära-
infraröda spektrat. Bandbredden är anpassad så att den registrerar olika slag av 
vegetation och markanvändning i landskapet (se Tabell 1). I tabellen redovisas även 
bandbredd, upplösning och tolkningsmöjligheter för de olika spektrala banden för 
QuickBird satellitdata. Den använda satellitscenen är registrerad 2004-06-13.  
 
Tabell 1. Schema över QuickBirds bandbredd, upplösning och möjliga användningsområden (Lillesand 
et al., 2004, QuickBird Specifications 2006). 

 Färg Bandbredd Upp-
lösning 

Användningsområde 

Blå 450-520 nm 2,4 m Bra för att skilja jord från vegetation. 
Även för kartering av olika skogstyper. 
Kan penetrera vatten och därmed 
registrera företeelser under vatten. 

Grön 520-600 nm 2,4 m Kartering av olika mängd och typer av 
vegetation. 

Röd 630-690 nm 2,4 m Registrerar i den klorofyll-
absorberande regionen och kan därmed 
skilja på olika växtarter.  

Multispektral 
 

När-
infraröd 

760-900 nm 2,4 m Kan bestämma olika typer och 
mängden av vegetation. Beskriver 
vattenkroppar och markfuktigheten. 

Pankromatisk   -------- 445-900 nm 0,6 m                          ----------- 
 
3.1.2 Fältinventering  
Fältarbetet utfördes i början av juni 2005, vilket är precis ett år efter det att satellitdata 
registrerades (se Tabell 2). Fältdata samlades in samtidigt på året som satellitdata är 
hämtad för att informationen skulle överensstämma i så hög grad som möjligt. I fält 
samlades data in för att kunna skapa träningsytor och för att användas till utvärdering 
av klassningen. Data samlades in från 58 slumpmässigt utvalda naturbetesmarker i 
området. I betesmarkerna ritades en skiss över området, där position och storlek 
bestämdes med måttband och GPS för utvalda objekt. Exempel på utvalda objekt var 
öppna gräsytor, enstaka träd eller buskar och rena bestånd av träd eller buskar.  
 
Utöver de insamlade punkterna i betesmarkerna samlades utvärderingspunkter in för 
de linjära objekten. Objektens bredd och position mättes in. Dessa data samlades från 
vägrenar och fritt växande vegetationsstråk mellan åkrar. De linjära objekten valdes 
slumpvis ut under resan utefter vägarna i området. All insamlad fältdata som blev 
registrerad med GPS digitaliserades. 
 
Kompletterande data till träningsytor och utvärderingspunkter har hämtats från 
fältarbeten utförda under åren 2004 och 2005 (Hall & Jönsson in prep.). Det finns 
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också en studie utförd över förekomsten av naturbetesmarker i området som kartlades 
genom fältinventering, flygbildstolkning och historisk kartdata (Kindström, 1997). 
Dessa marker har nödvändigtvis inte använts som betesmarker under senare tid och 
kan därför vara kraftigt igenväxta, men de har inte gödslats eller kultiverats under 
denna period. Uppgifter om naturbetesmarkernas utbredning, från Kindströms studie, 
har använts i den här undersökningen till beräkningar om isoleringsgraden. 
 
Som utvärderingsdata användes, utöver fältdata, även information från visuell 
tolkning av den pankromatiska och multispektrala satellitdatan (se Tabell 2). 
Tillförlitligheten av dessa data bedöms vara hög eftersom upplösningen hos den 
pankromatiska bilden är hög och eftersom stor erfarenhet om området erhölls under 
fältinventeringen.  
 
        Tabell 2. Utvärderingsdata hämtad i fält och från satellitbildstolkning. 

 Antal punkter  
Klass Inmätt i fält Tolkning från satellitbild 
Vatten  -  11 
Våtmark 15 15 
Barr 10 20 
Löv 46  - 
Hassel 30  - 
En 30 16 
Bar mark 10 6 
Gräsmark 54  - 

Åker m kraftigt utvecklad gröda  - 30 
Åker m sparsamt utvecklad gröda  - 30 
Skördad åker  - 30 
Bebyggelse 15 15 
Skugga  - 30 
Lövkorridor 5 51 
Gräsbeklädd vägren 15 25 
Gränsen mellan löv och omgivning  -  40 

 
 
3.2 Geokorrigering av satellitdata 
 
En geometrisk korrektion, genom en polynomtransformation, utfördes med hjälp av 
programmet PCI Geomatica V8.2 för att anpassa satellitdata till det nationella 
koordinatsystemet Rikets triangelnät 1990 (RT 90). Punkter samlades in från ett 
vektorskikt över områdets vägnät, anpassat till RT 90. Dessa punkter valdes så att de 
var belägna i vägkorsningar. På detta sätt kunde samma positioner hittas i satellitdata. 
Därmed kunde transformationen genomföras och satellitdata anpassades till RT 90. 
Korrigering för radiometri utfördes inte eftersom detta redan var utfört. 
 
 
3.3 Klassificering av markanvändning 
 
En övervakad klassificering av markanvändningen utfördes. Speciellt intresse ägnades 
åt hur väl förekomsten av gräsmarker och vegetationskorridorer (eventuella 
spridningskorridorer) i landskapet kan registreras. Det är inte möjligt att direkt klassa 
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naturbetesmarker eftersom de inte är någon homogen klass. Till exempel har 
betestrycket och graden av igenväxning stor betydelse för det spektrala svaret från 
naturbetesmarken (Hall et al. in prep). Vidare krävs ofta historisk data för att kunna 
fastställa naturbetesmarkers förekomst. Därför används klassen gräsmark istället. 
Gräsmark definieras här som öppna gräsytor oberoende om de betas, klipps eller 
gödslas.  
 
I studien användes en Gaussian Maximum Likelihood klassificering (ML-klassning) 
som utfördes med hjälp av programmet PCI. ML-klassning är en väl använd metod 
för markanvändningsbestämningar (Mehner et al., 2004). Det är en klassningsmetod 
som styrs genom att användaren definierar klassernas indelning och spektrala 
innehåll. 
 
3.3.1 Klassindelning 
Klassificeringens syfte var att se hur väl klassningen, som utnyttjar markens spektrala 
signatur i satellitdata, kan spegla kulturlandskapet. Speciellt intresse ägnades åt att 
finna landskapets gräsmarker och linjära formationer. Linjära strukturer som 
studerades var lövkorridorer och gräsbeklädda vägrenar. I Figur 6 redovisas klasserna 
som landskapet har delats in i och Tabell 3 definierar träningsytorna som klasserna 
baseras på. 
 

 
Figur 6. Landskapet runt Jordtorp på Öland indelat i olika markanvändningsklasser. Fyrkanterna med 
tjocka kanter innehåller de slutgiltiga klasserna. 
 
Vegetation som har liknande spektral signatur är naturligtvis svår att skilja från 
varandra. Viss åkermark och gräsmark har liknande spektral signatur. Eftersom 
åkermarkerna skiljer sig mycket åt på grund av olika lång utvecklad gröda och olika 
sorters gröda delades åker in i underklasser. På detta sätt kan klassningssvårigheterna 
lättare diskuteras. Betesmarker består inte bara av gräsytor, speciellt nu då många 
gräsmarker håller på att växa igen. Ett typiskt tecken på att en yta en gång varit öppen 
är förekomsten av enbuskar eftersom de är ljuskrävande.  Det kan därför vara en 
tillgång att kunna klassa dem. Indelningen av klasserna ”träd” och ”buskar” med 
underklasserna ”barr”, ”löv”, ”hassel” och ”en” är flytande. ”En” är en form av ”barr” 
och likaså faller ”hassel” också in under trädklassen ”löv”. 
 
Skuggor i bilden har fått en egen klass eftersom upplösningen är så hög och det blir 
stora områden som annars troligen skulle klassas som vatten. Skuggor framhäver 
också textur och former i landskapet, vilket kan ge en extra dimension till 
karteringsresultatet.   
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3.3.2 Träningsytor 
För att en styrd klassning ska kunna genomföras samlas data in med den spektrala 
signatur som klassen består av. Detta görs genom att välja ut träningsytor bestående 
av satellitdatans pixlar. För att klassningen ska bli så bra som möjligt är valet av 
träningsytor avgörande. Då träningsytor väljs är det viktigt att fånga klassens typiska 
spektrala signatur så att den inte överlappar de andra klassernas signatur. Det är 
samtidigt viktigt att fånga in hela klassens omfång av spektral signatur. 
Träningsytorna ska vara unika för vardera klassen, samtidigt som de ska representera 
så stor del av klassen som möjligt. Den insamlade spektrala signaturen för 
träningsytorna bör vara normalfördelade för att klassningen ska bli korrekt. Detta ska 
också tas med i avvägandet av val av träningsytor (Lillesand et al., 2004).  
 
Som grund till träningsytorna användes den information som samlats in i fält. 
Information om åkerklasserna hämtades från både den spektrala och pankromatiska 
satellitdatan. Detta var nödvändigt eftersom fältarbetet gjordes ett år efter det att 
bilddatan är hämtad och åkrarnas användning kan förändras mycket från år till år. 
 
För att få så bra klassning som möjligt eftersträvas att träningsytorna bildar så rena 
klasser som möjligt. Därför samlas träningsytorna ofta in mitt inne i bestånd där 
störningen från omgivningen är mindre. Kantzoner är ett problem eftersom pixlarna 
ofta får en blandning av reflektansen från flera olika objekt. Likaså uppkommer 
skuggbildningar ofta vid t.ex. alléer som ger förändrad signatur. Då det gäller linjära 
objekt finns ofta två kantzoner nära varandra och effekten förstärks därför. Dessa 
problem för klassning av kantzoner, kommer att påverka resultatet för klassningen av 
de linjära objekten negativt. Tabell 3 definierar vilken information klassernas 
träningsytor innehåller.  
 
Tabell 3. Definition av klasserna och beskrivning av träningsytorna som klasserna bygger på. 
Klass Beskrivning av träningsytor  
Vatten Öppna vattenytor i dammar. 
Våtmark Öppna gräsytor, utan träd eller buskar, som är tydligt fuktiga.  
Löv Lövträd eller buskar (ej hassel). 
Barr Gran och tall. 
En  Enbuskar har en speciell reflektans och utgjorde en egen grupp från 

barrträden. Eftersom buskarna är små och ofta står separerade valdes 
enskilda pixlar ut.  

Hassel Hasselträd och –buskar har en speciell reflektans och utgjorde en separat 
klass från lövträden.  

Bar mark Grus och sandytor, så som grusparkeringar och sandtag. 
Bebyggelse Hus och asfaltsytor. 
Gräs Gräsytor som inte är kultiverade. Kan vara betade eller slagna. 
Skördad åker Åker med ytterst lite vegetation eftersom de nyss är skördade. I den 

pankromatiska bilden syns fortfarande den inplastade skörden som vita 
prickar på åkern.  

Åker med sparsamt 
utvecklad vegetation 

Åker som är bevuxen men vegetationen är inte heltäckande. Jorden syns 
tydligt genom vegetationen. 

Åker med kraftigt 
utvecklad 
vegetation 

Åker med frodig vegetation och som är helt marktäckande. 

Skugga De mörkaste partierna av skuggbildning från träd och byggnader. 
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3.3.3 Statistisk separabilitet 
För att försäkra sig om att de träningsytor som valts ut håller en hög kvalitet och inte 
överlappar varandra kan den spektrala signaturens separabilitet mätas statistiskt. En 
klass ska vara så avskild som möjligt från andra klasser för att inte förväxlas. 
”Bhattacharyya distance” är ett sätt att mäta detta. Alla klasser jämförs med varandra 
och separabilitetsberäkningen resulterar i ett värde mellan 0 och 2. 0 indikerar en total 
överlappning mellan två klasser, medan 2 visar att de två klasserna är helt skilda. En 
riktlinje att följa för separabiliteten av värdet x är (PCI, 2001): 
 
0,0 < x < 1,0 mycket dålig separabilitet 
1,0 < x < 1,9 dålig separabilitet 
1,9 < x < 2,0 god separabilitet 
 
Om två klasser får för lika spektral signatur blir klassningen troligen inte korrekt. I 
Appendix A finns den statistiska separabiliteten för träningsytorna. 
 
3.3.4 Digital klassificering 
ML-klassningen bygger på ett antagande att spridningen av klassernas signatur är 
gaussisk, det vill säga att pixelvärdena är normalfördelad i de olika banden. Härmed 
kan sannolikheten beräknas för vilken klass en pixel ska tillhöra beroende på dess 
spektrala signatur. Sannolikheten för en pixels klasstillhörighet räknas ut för alla 
pixlar i bilddata och tilldelas slutligen den klass den med störst sannolikhet är 
(Lillesand et al., 2004).  
 
Efter klassningen utfördes en filtrering av resultatet. Detta görs för att eliminera 
enstaka pixlar som blivit felklassade. Här användes ett median-filter. Filterfönstret 
beräknar medianen för alla värden inom fönstret och applicerar det på den centrala 
pixeln. Detta får till följd att bilden blir utjämnad, men bibehåller ändå kanter. 
Fönsterstorleken som användes var 5x5. Denna storlek valdes då det vid en visuell 
utvärdering tycktes ge det bästa resultatet.  
 
3.3.5 Noggrannhetsutvärdering 
För att värdera klassificeringen användes den digitaliserade fältdatan (se Tabell 2). 
Thomlison et al. (1999) rekommenderar att ha minst 30 utvärderingspunkter för varje 
markanvändningsklass. Fältdata räckte inte för att få ett tillfredsställande antal 
utvärderingspunkter. Som komplement samlades utvärderingspunkter in med 
utgångspunkt från den pankromatiska bilddatan. Beroende på hur stor klassen är 
arealmässigt kan utvärderingspunkterna anpassas (Foody, 2002). Klassen vatten har 
därför inte så många utvärderingspunkter eftersom det inte finns så många och stora 
ytor att hämta data från. I  Appendix B finns felmatrisen redovisad.  
 
För att utvärdera klassningen används den statistiska parametern kappa som 
kompenserar för klassernas olika areella fördelning (Eklundh, 1999). Kappa är ett 
värde mellan –1 och 1. Ett värde av 1 visar en perfekt överensstämmelse mellan 
klassning och utvärderingsdata. Negativa värden tyder på att klassningen och 
utvärderingsdata helt saknar överensstämmelse. Kappa är den mest vedertagna 
utvärderingsformen (Foody, 2002), men för att få en mer fullständig bild av 
utvärderingen redovisas även objekts- och karteringsnoggrannhet. 
Karteringsnoggrannheten beskriver sannolikheten för att en punkt på den klassade 
bilden är rätt karterad, medan objektsnoggrannheten beskriver sannolikheten för att en 
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punkt i verkligheten har blivit rätt karterad (Eklundh, 1999). Det finns 
rekommendationer för noggrannhetsutvärderingen att det totala kappa ska ha ett 
minimivärde på 85 % och 70 % för de enskilda klasserna (Thomlinson, 1999).     
 
Utvärderingen av hur väl linjära objekt karterades delades upp i fyra delar. Korridorer 
bestående av lövvegetation utvärderades för sig och korridorer bestående av gräs 
utvärderades för sig. Dessa två grupper redovisas sedan två gånger vardera, en gång 
för hur väl karteringen har blivit med avseende på bredden på korridoren och en gång 
med avseende till omgivande markytor. För löv- respektive gräskorridorerna valdes 
lika många utvärderingspunkter ut från vardera storleksgruppen. Varje storleksgrupp 
valdes också ut med avseende på den omgivande vegetationen så att varje 
storleksgrupp innehöll lika många punkter för respektive omgivande vegetation. På 
det sättet undviks att utvärderingen av bredden påverkas av den omgivande 
vegetationen liksom utvärderingen av den omgivande vegetationen inte påverkas av 
vilken bredd korridoren har. Eftersom lövkorridorerna har en större variation på 
bredden innehåller den utvärderingsgruppen fler punkter totalt. Den minsta bredden 
för lövkorridorerna begränsades till fyra meter eftersom det var svårt att finna 
smalare. Den största bredden för vägrenarna sattes till sex meter eftersom bredare än 
så förekom inte i de undersökta områdena. Vägarna i området består av både asfalt 
och grus. 
 
I kantzonen mellan två markanvändningsområden är det troligt att det i 
klassningsprocessen skapas linjära formationer trots att några sådana inte finns. Detta 
kan bero på att pixlarna innehåller en blandning av information från flera olika 
spektrala grupper. För att undersöka förekomsten av dessa falska korridorer samlades 
punkter in från den pankromatiska bilddatan där skarpa övergångar mellan vegetation 
förekommer. För att utvärdera detta valdes punkter ut vid gränsen mellan trädkronor 
och marken under dem, eftersom det är en direkt övergång mellan två ytor.   
 
 
3.4 Betesmarkernas isoleringsgrad   
 
3.4.1 Avstånd mellan betesmarkerna 
Ett enkelt sätt att mäta isoleringsgraden för en naturbetesmark är att bestämma 
avståndet mellan gräsmarkerna. Avstånden kan användas för att uppskatta 
möjligheten för arters spridningsmöjlighet. De kan också användas i 
förändringsstudier av hur landskapet utvecklats mellan olika perioder. 
 
Det kortaste avståndet beräknades mellan en enskild betesmark och den närmst 
belägna grannbetesmarken. Beräkningarna för det kortaste avståndet till närmsta 
granne gjordes med programmet Fragstats 3.3 och baseras på euklidisk geometri. Som 
underlag till beräkningarna används boolsk rasterdata med polygonernas utbredning i 
landskapet. Data om naturbetesmarkernas utbredning hämtades från Kindströms 
(1997) kartering av naturbetesmarker. Avståndet beräknades mellan centrum på 
polygonernas kantceller (se Figur 7). Detta leder till att det minsta avståndet mellan 
två betesmarker blir två meter eftersom rastercellerna är 1x1 m2. Polygoner med 
kantceller som tangerar varandra räknas som en och samma polygon.  
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Figur 7. Principskiss av matris för beräkning av närmsta avståndet mellan 4 polygoner. Nummer 1 och 
2 och ligger så tätt att de uppfattas som 1 polygon. Detta gäller även för polygon 4 och 5. De två 
strecken motsvarar det närmsta avståndet mellan kantcellernas centra. 
 
3.4.2 Avstånd mellan betesmarker då korridorer inkorporeras 
Konnektiviteten mellan olika habitat kan förbättras vid förekomsten av 
spridningskorridorer. Vägrenar skulle kunna fungera som spridningskorridorer mellan 
naturbetesmarker för gräsmarksarter. Som källa har vägnätsdata, som finns 
tillgängliga över området, och en tillagd buffertzon på 2 meter använts. I Appendix C 
finns en karta med områdets vägnät och alla naturbetesmarker. Även om landskapet 
består av många lämpliga spridningskorridorer är det inte säkert att de är placerade så 
att de är en tillgång för gräsmarkerna. Därför gjordes samma avståndsberäkning som 
för gräsmarkerna, med den skillnaden att spridningskorridorerna inkluderades. Nu 
beräknades avstånden från naturbetesmarkerna till det närmast liggande objektet, vare 
sig det är en annan polygon eller en korridor, för att se i vilken omfattning avstånden 
mellan gräsmarkerna har kortats med spridningszonernas inverkan. Liksom 
föregående beräkning användes rasterdata och beräkningen baserades på euklidisk 
geometri. 
  
3.4.3 Avstånd mellan betesmarkerna och spridningskorridorerna 
Föregående beräkning visar om vägnätet ligger så att avståndet mellan betesmarkerna 
har kortats då vägnätet inkluderats. Därför undersöktes även det faktiska avståndet 
mellan naturbetesmarkerna och den närmst belägna vägen för att mer specifikt kunna 
avgöra hur korridorerna är belägna i förhållande till betesmarkerna. I programmet 
Idrisi beräknas det kortaste avståndet till närmsta väg för alla naturbetesmarker.  
   
3.4.4 Konnektivitet mellan naturbetesmarkerna 
Det euklidiska avståndet mellan naturbetesmarkerna kan tolkas som ett mått på 
isoleringsgrad. För att mäta konnektivitet mellan naturbetesmarkerna är det snarare 
närheten mellan områdena som är det intressanta. Isolering och konnekltivitet kan 
egentligen beskrivas med samma mått, men med olika utgångspunkter. Här beskrivs 
konnektiviteten genom att mäta den möjliga kontakt och det utbyte som kan ske 
mellan markerna. Detta kan uppsakttas genom att definiera buffertzoner runt alla 
naturbetesmarker och mäta hur stor del av närliggande naturbetesmarker som hamnar 
innanför buffertzonen. Detta kan ge mer information om hur stor sannolikheten för 
tillgängligheten är för respektive habitat, istället för det närmsta avståndet för bara en 
enda punkt. Eftersom riktningen av växters spridning till viss del är slumpartad ger 
det också mer informativt att uppskatta naturbetesmarkernas totala närhet till liknande 
habitat.    
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Här användes en buffertzon på 100 meter. Då kopplingen mellan konnektivitet och 
artdata studeras kan flera avstånd användas för att undersöka eventuella gränsvärden 
för detta samband.  
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4  Resultat 
 
4.1 Digital klassificering  
 
4.1.1 Vegetations- och markanvändningsklassificering 
Noggrannhetsutvärderingen av klassificeringen, beskriven via beräkning av kappa 
samt via beräkning av karterings- och objektsnoggrannhet för olika markanvändning 
och vegetationstyper, redovisas i Tabell 4 medan felmatrisen presenteras i Appendix 
B. 
 
Kappa över 0,8 har genererats för klasserna ”vatten”, ”hassel”, ”bebyggelse”, ”bar 
mark”, ”gräsmark” samt ”åker med kraftigt utvecklad gröda”. Även ”skugga” har 
kunnat klassas med hög noggrannhet. Kappa under 0,8 har erhållits för ”våtmark”, 
”barr”, ”löv”, ”skördad åker” samt ”åker med sparsamt utvecklad gröda”. Det totala 
kappa är 0,747. 
  
Tabell 4. Noggrannhetsutvärderingen är utförd på klassificeringen av rumsligt högupplöst satellitdata, 
QuickBird, över området runt Jordtorp på Öland. 
 Kappa  Objektsnoggrannhet (%) Karteringsnoggrannhet (%) 
Vatten 0,897 82 90 
Våtmark 0,631 83 66 
Barr 0,624 93 65 
Löv 0,761 80 79 
En 1,000 54 100 
Hassel 0,846 60 86 
Bebyggelse 0,846 80 86 
Bar mark 0,896 56 86 
Gräs 0,844 59 86 
Skördad åker 0,724 97 74 
Åker m sparsamt  
utvecklad gröda 

0,414 87 46 

Åker med kraftigt 
utvecklad gröda 

0,961 90 96 

Skugga 0,928 93 93 
Totalt värde 0,747 78 81 
 
Av Tabell 4 och Appendix B framgår att det föreligger en risk för feltolkning om 
enbart en utvärderingsmetod används. Till exempel är kappa och 
karteringsnoggrannheten för klassen ”en” 100 % medan objektsnoggrannheten endast 
är 54 %. Det innebär att samtliga pixlar som klassats som ”en” verkligen är det. 
Emellertid innebär det också att en stor andel pixlar som i verkligheten är ”en” inte 
har klassats som denna vegetationstyp utan som ”våtmark” och ”barr” (Appendix B). 
Klassningen har således missat nära hälften av en-pixlarna. Även klassen ”hassel” har 
högt kappa men låg objektsnoggrannhet och merparten av de hassel-pixlar som 
missats i klassningen har klassats som ”löv”.     

 
4.1.2 Kartering av gräsmarker 
För att få en uppfattning om möjligheterna att använda QuickBird satellitdata för 
identifiering och arealbestämning av gräsmark jämfördes den klassade arealen ”gräs” 
med en tidigare genomförd studie i området (Kindström, 1997). Undersökningen visar 
att 37 % av naturbetesmarken i Kindström studie klassades som ”åker med sparsamt 
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utvecklad gröda”. Kappa för ”gräs” är 0,844, medan objektsnoggrannheten är 59 % 
(Tabell 4). Det betyder att ”gräs” har en tendens att underrepresenteras i klassningen. 
I Appendix B kan utläsas att mycket av gräsmarken i området blivit klassad som ”åker 
med sparsamt utvecklad gröda”.  
 
4.1.3 Kartering av linjära objekt 
 
4.1.3.1 Lövkorridorer 
I Figur 8 har lövkorridorer delats in i sju grupper beroende på vilken bredd 
korridorerna har. I gruppen ”3,5-5,5” meter har en av sju korridorer klassats som 
lövkorridorer medan fem korridorer har en annan klasstillhörighet. Dessa fem 
korridorers linjära struktur kan således observeras via klassningen. Dock kan ej deras 
klasstillhörighet bestämmas. Inom gruppen ”5,5-7,5” meter kan tre korridorer 
identifieras som lövkorridorer medan fyra korridorer har en annan klasstillhörighet. 
Inom dessa två lägsta breddgrupperna har en korridor i varje grupp ej klassats som 
korridor. Över åtta meters bredd har en majoritet av korridorerna klassats som 
lövkorridorer.  
 

Utvärdering av karteringsmöjligheten av linjära objekt bestående av 
lövvegetation i relation till dess bredd

0

1
2

3

4

5
6

7

8

3,5 till 5,5 5,5 till 7,5 7,5 till 9,5 9,5 till 11,5 11,5 till 13,5 13,5 till 15,5 15,5 till 17,5

Bredd (m)

A
nt

al
 u

tv
är

de
rin

gs
pu

nk
te

r

Linjärt element klassad som lövträd
Linjärt element klassad som annat än löv
Ej klassad som linjärt element

 
Figur 8. Utvärdering av hur väl lövkorridorer har blivit karterade i förhållande till dess bredd. 
 
Även i Figur 9 presenteras hur väl korridorerna med lövvegetation kan identifieras. 
Korridorerna har emellertid i denna figur grupperats med avseende på omgivande 
markanvändning. Markanvändningsklasserna ”åker med kraftigt utvecklad gröda”, 
”åker med sparsamt utvecklad gröda”, ”gräsmark” och ”skördad åker” har spektrala 
separabiliteter med klassen ”löv” på 1,78, 1,99, 2,0 och 2,0 (se avsnitt 3.3.4). det 
innebär att de spektrala skillnaderna mellan ”löv” och ”åker med sparsamt utvecklad 
gröda”, ”gräsmark” och ”skördad åker” är större än mellan ”löv” och ”åker med 
kraftigt utvecklad gröda”. 
 
Av Figur 9 framgår att när lövkorridorer omges av ”åker med kraftigt utvecklad 
gröda” (separabilitet 1,78) är 13 av 14 lövkorridorerna detekterade medan en korridor 
har identifierats men med en annan klass än ”löv”. Vidare kan avläsas att med 
minskad separabilitet mellan lövkorridoren och omgivande mark kan en majoritet av 
lövkorridorerna identifieras, medan möjligheterna att detektera lövkorridorer sjunker 
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då de spektrala skillnaderna med omgivningen ökar. Fortfarande kan dock 
korridorernas linjära struktur observeras.  
 

Utvärdering av karteringsmöjligheten av linjära objekt i landskapet bestående av 
lövvegetation beroende på omgivning
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Figur 9. Utvärdering av hur väl lövkorridorerna har blivit karterade i förhållande till den omgivande 
vegetationen. Siffrorna inom parentes under x-axeln visar den spektrala separabiliteten mellan x-axelns 
vegetationsklasser och lövklassen. 
 
4.1.3.2 Vägrenar med gräsvegetation 
I Figur 10 redovisas hur väl vägrenar med olika bredd kan identifieras. I figuren har 
vägrenar delats in i fem grupper beroende på dess bredd. Resultaten gäller vägrenar 
bestående av gräs. Vägrenar med en bredd på två meter har fem av åtta vägrenar 
identifierats som linjära element bestående av gräs medan en har identifierats som 
linjärt element med annan klass än ”gräs”. Vidare framgår det av figuren att med ökad 
bredd finns en tendens att svårigheterna att detektera vägrenars klasstillhörighet ökar. 
Det är dock bara klasstillhörigheten som har blivit fel. Fortfarande kan vägrenarnas 
linjära struktur identifieras som ett separat element från omgivningen.    
 

Utvärdering av karteringsmöjligheten av linjära objekt bestående av 
gräsbeklädda vägrenar i relation till dess bredd
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Figur  10. Utvärdering av hur väl vägrenar har blivit karterade i förhållande till dess bredd. 
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I figur 11 har vägrenarna delats in i fyra grupper beroende på omgivande 
markanvändning. ”Gräsmark” har en spektral separabilitet med ”lövvegetation”, ”åker 
med kraftigt utvecklad gröda”, ”åker med sparsamt utvecklad gröda” och ”skördad 
åker” på 2,0, 2,0, 1,85 och 1,68. Resultaten visar att det inte finns någon nämnvärd 
skillnad mellan hur väl en vägren kan detekteras och nivån på den spektrala 
separabiliteten mellan gräsvegetationen på vägrenen och omgivningen.  
  

Utvärdering av karteringsmöjligheten av linjära objekt bestående av gräsbeklädda 
vägrenar i relation till den omgivnade vegetationen
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Figur 11. Utvärdering av hur väl vägrenar har blivit karterade i förhållande till den omgivande 
vegetationen. Siffrorna inom parentes under x-axeln visar den spektrala separabiliteten mellan x-axelns 
vegetationsklasser och gräsmarksklassen. 
 
4.1.3.3 Uppkomst av falska element 
För att öka kunskapen om hur gränszonen mellan markklasser med olika spektral 
separabilitet påverkas av en digital klassning studerades övergångsytor mellan 
lövträdskronor och fyra typer av omgivande markklasser (spektral separabilitet 1,78, 
1,99, 2,0 och 2,0). Resultaten av dessa studier presenteras i Figur 12. Figuren visar att 
vid hög separabilitet bildas “falska” element mellan markklasserna, medan detta inte 
förekommer i lika stor utsträckning vid låg separabilitet. Dessa falska element finns 
således inte i verkligheten utan uppkommer i samband med klassningen.   
  

Undersökning av hur väl gränsen mellan löv och annan mark går att uppfatta i en 
klassificering. 
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Figur 12. Utvärdering av om falska linjära objekt uppstår vid vegetationskarteringen. 
Utvärderingspunkterna är hämtade från ställen i bilden där det är direkta övergångar mellan trädkronor 
och marken under. Siffrorna i parenteserna under x-axeln visar den spektrala signaturen mellan x-
axelns markklasser och lövvegetationsklassen. 
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4.2 Naturbetesmarkernas isolering och konnektivitet 
 
För att kartlägga naturbetesmarkernas isolering har det geografiska avståndet från 
varje naturbetesmark till dess närmsta granne (det vill säga avståndet till närmsta 
naturbetesmark) beräknats. Figur 13 presenterar dessa värden. Det genomsnittliga 
avståndet mellan naturbetesmarker i studieområdet är 103 meter, men medianvärdet 
är 66 meter. 
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Figur 13. Det kortaste avståndet är mätt mellan alla naturbetesmarker runt Jordtorp på Öland. 
Avståndet mellan varje skalstreck på x-axeln är 10 meter.   
 
Vägrenar med gräsvegetation kan fungera som spridningskorridorer och bidra till att 
öka utbytet mellan olika naturbetesmarker. I Figur 14 har beräkningen baserats på att 
närmaste granne även kan utgöras av en vägren. I detta fall är avståndet mellan 
gräsmarkerna, som skulle kunna beskrivas som det ”ekologiska” avståndet, 79 meter 
med en median på 51 meter.  
 
Om Figur 13 och 14 jämförs ser det ut som antalet gräsmarker har minskat. 
Anledningen är att vissa av vägrenarna knyter ihop betesmarker till en yta. 
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Figur 14. Avståndet är beräknat från naturbetesmarkerna till närmaste granne oberoende om det är en 
annan naturbetesmark eller en vägren.   
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För att ytterligare undersöka hur spridningskorridorerna ligger i förhållande till 
betesmarkerna beräknades avståndet mellan dessa och närmast belägen vägren. Figur 
15 visar att många vägrenar ligger i direkt eller nära anslutning till 
naturbetesmarkerna. Det är 22 stycken naturbetesmarker som enligt beräkningarna 
ligger i direkt anslutning till en eller flera vägrenar. Medelavståndet mellan 
naturbetesmark och vägren är 105 meter. I Appendix C syns också att vägnätet ligger 
placerat så att det mycket väl skulle kunna bidra till utbytet av organismer mellan 
naturbetesmarkerna i området.  
 

Avstånd mellan naturbetesmarker och den närmst belägna vägen
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Figur 15. Avståndet är beräknat mellan naturbetesmarkerna och den närmst belägna vägen. Avståndet 
mellan x-axelns skalstreck är 10 meter.  
 
Konnektiviteten kan beskrivas som tillgängligheten av naturbetesmarkerna och 
skildras här genom att mäta arean naturbetesmark som ligger inom ett visst avstånd 
runt andra naturbetesmarker. I Figur 16 kan utläsas att många naturbetesmarker har en 
sämre kontakt än 100 meter till någon annan naturbetesmark. Majoriteten ligger dock 
inom ett avstånd av 100 meter. Som mest finns cirka 20 000 m2 av en naturbetesmarks 
yta inom en radie av 100 meter från en eller flera andra naturbetesmarker.  
 

Area naturbetesmark inom gränsen av närliggande naturbetesmarks 
buffertzon på 100 meter
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Figur 16. Arean av naturbetesmarker som ligger inom en radie av 100 meter från intilliggande 
naturbetesmarker. 
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5 Diskussion 
  
5.1 Digital klassning 
 
På uppdrag av regeringen pågår ett omfattande inventeringsarbete av Sveriges natur, 
däribland naturbetesmarker. Till stor del omfattas arbetet av fältinventeringar och 
flygbildstolkning. Metoderna är tillförlitliga men kostsamma. Eftersom inventeringen 
ska slutföras och följas upp finns ett behov av att utveckla metoden. Genom att 
använda en datorstödd klassningsmetod skulle arbetet kunna effektiviseras. Försök 
med satellitklassning görs på länsstyrelser i landet. Till exempel uppnåddes positiva 
resultat av inventering av busktäckning med ML-klassning av Landsat TM (Ahlcrona 
et al., 2003). I den här studien undersöktes istället möjligheten att använda ML-
klassning med högupplöst satellitdata för att kartera vegetationen och 
markanvändningen i ett kulturlandskap.   
 
5.1.1 Vegetations- och markanvändningsklassificering 
Det totala värdet från utvärderingen av vegetations- och markanvändningskarteringen 
(se Tabell 4 och Appendix B) är inte helt tillfredsställande med tanke på 
rekommenderade värden (se avsnitt 3.3.5). Problemen som uppstod var till största del 
förknippade med svårigheterna att urskilja klasserna ”gräs” och ”åker med sparsamt 
utvecklad gröda”. Även klassningen av solitära träd och buskar drog ner resultatet. 
Även om det fanns uppenbara problem med klassningen tycktes helhetsbilden, vid en 
visuell utvärdering av klassningen, vara acceptabel i det avseendet att landskapets 
detaljrikedom och struktur framträdde i den klassade bilden. 
 
Eftersom många naturbetesmarker hotas av igenväxning, ofta av hassel och en 
(Kindström, 1997), skulle det vara intressant att kunna använda QuickBird för 
inventering av igenväxningsgrad. Karteringen av hassel och en var inte helt 
tillfredsställande. Båda klasserna tenderade att bli underrepresenterade. Som 
diskuterat i 3.3.1 är klasserna lika ”löv” och ”barr”. Detta tillsammans med att de ofta 
växer som solitärer kan förklara en del av de dåliga klassningsresultaten. För att få en 
säkrare kartering av busktäckningen av hassel och en skulle det hjälpa att bara 
undersöka de aktuella områdena, till exempel naturbetesmarker. Ett sådant filter 
skulle begränsa antalet klasser och därmed hindra en del av felklassningen.  
 
Med hjälp av en texturklassning skulle karteringen av enskilda buskar också kunna 
förbättras. Också större ytor, såsom åkrar och busk- och trädbestånd, skulle kunna 
klassas framgångsrikt med hjälp av texturen. Texturen beskriver de olika mönster som 
bildas i olika ytor beroende på markanvändningen och beräknas genom att studera 
variationen på närliggande pixelvärden. Även strukturen av olika landskapselement 
skulle kunna beskrivas tydligare med texturklassning. Med olika filteruppbyggnad 
kan klassningen anpassas efter behov. Till exempel kan områden med kraftiga 
kontraster framhävas. Texturklassningen kan också utföras på olika skalnivåer genom 
att anpassa filtrets storlek. Detta underlättar att klassa på pixelnivå och därmed blir det 
lättare att fånga landskapets detaljrikedom (Wang et al., 2004). Det blir också möjligt 
att studera information som inte är bunden till spektral signatur.  
 
Normaliserad differensbild för vegetationsindex (NDVI) skulle också kunna bidra 
med ytterligare information till klassningen. Utslaget av NDVI beror på mängden 
grön vegetation och den fotosyntetiska aktiviteten hos vegetationen. I en 
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förändringsstudie skulle ett högt NDVI kunna tyda på att busk- och trädtäckningen 
har ökat. Genom att inkorporera flera olika klassningsmetoder som spektral 
information, textur och vegetationsindex i ett så kallat expertsystem kan olika kriterier 
sättas upp för olika klasser och därmed göra klassningen mer uttömmande och 
tillförlitlig. Detta arbetssätt användes av Frick et al. (2005) på QuickBird med gott 
resultat och ansågs vara en passande metod för inventering för 
naturskyddsverksamhet.    
 
Rumsligt högupplösande satellitdata ger stora möjligheter att göra finskaliga 
karteringar av detaljrika landskap. Samtidigt finns det vissa nackdelar. En högre 
upplösning kan medföra större kostnader och mer data att lagra. Är det stora områden 
som ska undersökas kan detta bli ett problem. Det har också observerats att ju finare 
upplösning som används, desto sämre tenderar klassningsnoggrannheten att bli. Detta 
kan bero på att den finare upplösningen i vissa fall tar fram detaljer som med grövre 
upplösning försvinner. Resultatet kan bli fler pixlar med blandad information 
(Campbell, 2002). Skuggor är ett exempel på en tydligt framträdande effekt av den 
högupplösande satellitdatan. Skuggorna förändrar den spektrala signaturen och döljer 
delar av landskapet. Den finare upplösningen som framhäver detaljer i landskapet är 
en förutsättning för att kunna kartera mindre objekt, men kan alltså medverka till en 
försämrad klassning på en mer generell nivå. Denna studie visar att problem uppstår 
då en klassning görs över kraftigt varierande skalor. Klassningen kan istället utföras i 
fler etapper med en mer begränsad variation på skalan. Att använda filter för att 
precisera speciellt utvalda områden som ska klassas är ett sätt att gå till väga.   
 
Utgången för klassningen är bunden till valet av träningsytor. Anledningen till att 
klassningen ibland blev bättre eller sämre än vad separabiliteten för den spektrala 
signaturen visade kan bero på att utvärderingsdata inte är representativ för 
klassningens verkliga resultat. Det kan även bero på att insamlad data för 
träningsytorna inte är normalfördelad eller att den inte representerar klassen i 
tillräckligt hög grad. Strävan att träningsytorna ska innehålla så mycket information 
som möjligt för att spegla hela klassens bredd motarbetas hela tiden av att skapa så 
karaktäristiska klasser som möjligt genom att få en hög separabilitet mellan klassernas 
spektrala signatur. Dessutom ska data utvärderas så att den håller en 
normalfördelning. Tre olika strategier användes för att se vilket som frambringade den 
bästa klassningen. Den första var att vara mycket restriktiv med valet av träningsytor 
så att den spektrala separabiliteten var hög, men klassen istället innehöll en mindre 
variation av data. Sedan gjordes en klassning där träningsytorna var mer generöst 
tilltagna och klassen innehöll mer information, men med en större överlappning. Den 
sista varianten var att försöka balansera de två föregående metoderna. Det var den 
sistnämnda metoden som frambringade bäst resultat. Vissa klasser är naturligt svårare 
att separera och tyder nödvändigtvis inte på en dålig klassning. ”En” och ”barr” 
respektive ”löv” och ”hassel” är inte helt förvånande svåra att separera. Dessutom kan 
klassindelningen vara utformad på ett sätt som inte motsvarar verkligheten och därför 
försvårar klassningen. Här kan också för stora skalvariationer göra att 
klassindelningen blir skev och påverkar klassningen negativt.  

 
5.1.2 Kartering av gräsmark 
Möjligheten att urskilja gräsmarkerna i landskapet fungerade till viss del, men klassen 
tycktes bli underrepresenterad till förmån för ”åker med sparsamt utvecklad gröda”. 
Marken som blev klassad som ”gräs” var till största del hårt betad gräsmark (Figur 4).  
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Undersökningen av klassningen av Kindströms (1997) karterade naturbetesmarker 
visade att hela 37 % hade klassats som ”åker med sparsamt utvecklad gröda”. Mellan 
de två karteringarna har det gått 10 år och det kan därmed innebära att en viss del av 
naturbetesmarkerna har plöjts upp till åker. Att det skulle röra sig om 37 % är dock 
inte rimligt. Det är mer troligt att marken är bevuxen med skog.  
 
Klassen ”gräs” innehåller både kraftigt betad och mer frodigt gräs med lägre 
betestryck. I en pågående studie (Hall et al. in prep.) framkom att betestrycket kraftigt 
påverkar den spektrala signaturen och att graden av igenväxning påverkar det 
spektrala svaret. Naturbetesmark är således en bred spektral klass. För framgångsrik 
klassning bör man i fortsättningen dela in gräsmarken beroende på grad av betning. 
 
För att få en mer korrekt klassning av gräsmarker kan annan information, så som 
textur, inkorporeras i klassificeringen. Här skiljer sig åkrar och gräsmarker åt, dels 
genom att åkrar ofta har tydliga spår efter plöjning, men även genom att formen på 
åkrarna ofta är mer kantig och regelbundet formade. NDVI skulle också kunna 
användas för att skilja på olika låg vegetation. Kultiverad gräsmark skulle troligen få 
ett högre NDVI än naturbetesmarkerna. Också betestryck kan tänkas påverkas NDVI 
(Ahlcrona et al., 2003).  
 
5.1.3 Lövkorridorer 
Resultaten av karteringen av lövkorridorer visade att ju bredare korridoren var desto 
bättre kan den digitala klassningen identifiera den. Även de smalaste korridorerna på 
fyra meter kunde detekteras, men för att säkert få en korrekt klassning till löv krävdes 
en bredd på åtta meter. Efter sju meter fanns det en antydan att karteringen blir något 
bättre. Bredden sju meter motsvarar cirka tre pixlar. Med tanke på Scotts (2004) 
undersökning om en inverkan av PSF på 1,3 pixlar (FWHM) blir detta närmare tre 
pixlar eftersom korridoren har en kantinverkan från två håll. Ju bredare korridoren blir 
desto mindre är andelen pixlar som ligger i kanten mellan två 
markanvändningsområden och störningen blir därför mindre. 
 
Omgivningens spektrala signatur tycktes ha inflytande på karteringsmöjligheten. Ju 
mindre den spektrala separabiliteten var desto bättre lyckades karteringen. Detta kan 
tyckas underligt eftersom en större kontrast mellan omgivningen och korridoren torde 
urskilja de båda ytorna bättre. I Figur 8 framgår också att korridorerna kan karteras 
vid hög spektral separabilitet, men klasstillhörigheten blir fel. Detta beror troligen på 
att PSF stör mer då omgivningens spektrala signatur skiljer sig kraftigt från signaturen 
hos löv. Resultatet av detta blir att klassningen utförs på mer störda pixelvärden 
jämfört med om omgivningen är mer lika spektralt. Även mixade pixlar har inflytande 
här. Större spektrala skillnader borde leda till att dessa pixlar får en större avvikelse, 
vilket i sin tur påverkar klassningsresultatet. 
 
Trots att karteringen av lövkorridorerna i stor utsträckning tycktes fungera med ML-
klassning är det inte en optimal metod eftersom det alltid finns en inverkan på 
kantpixlarna på grund av mixade pixlar och PSF. I linjära element finns det dessutom 
en mycket stor andel kantpixlar, i vissa fall finns enbart kantpixlar. Karteringen skulle 
troligen därför fungera bättre om texturen användes. Texturklassning skulle kunna 
vara speciellt passande för linjära element eftersom den spektrala informationen blir 
störd.  
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5.1.4 Vägrenar med gräsvegetation 
Resultaten från karteringen av vägrenar av gräs var inte lika talande, istället var det 
svårt att hitta några trender. Den statistiska säkerheten är inte lika stor för 
gräskorridorerna eftersom utvärderingspunkterna är begränsade till färre breddklasser 
och färre utvärderingspunkter. Det är ett resultat av att vägrenarna har en mer 
begränsad bredd än lövkorridorerna.  
 
Det fanns inga tydliga tecken i Figur 9 på att de breda vägrenarna skulle vara lättare 
att kartera än de smala. Tvärtom finns flest rätt karterade punkter bland de två 
smalaste grupperna. Inte heller verkade omgivningens olika spektrala information 
inverka på resultatet (Figur 10). Det verkar otroligt att vägrenarna med en bredd på 2 
meter är de som hade en störst andel rätt karterade punkter. Då klassningsresultatet av 
undersökningsområdet studeras ses vägarna ofta vara kantade av pixlar som blivit 
klassad till ”gräs”, även då det i verkligheten inte finns någon gräskant. På grund av 
mixade pixlar och PSF kan det finnas en tendens att den blandade spektrala signaturen 
från vägen och den intilliggande vegetationen bildar samma spektrala signatur som 
klassen ”gräs”. I Figur 11 kan detta fenomen studeras ytterligare. Då vegetation möter 
vägar tycks ofta falska linjära element uppstå. De otydliga resultaten kan också ha att 
göra med eventuell buskvegetation som påverkar klassningen. Även förekomsten av 
diken skulle kunna vara en påverkande faktor. Eftersom kappa för gräsklassen (se 
Tabell 4) visar att det fanns problem att fånga gräsmarkernas utbredning även då den 
var utformad i stora fält är det följaktligen än svårare att fånga vägrenar genom ML-
klassning. 
 
Det går inte att jämföra resultatet av klassningen mellan löv- och gräskorridorer 
eftersom de består av så olika bredd. Generellt tycks ändå klassningen av 
lövkorridorer ge bättre resultat. Detta är inte helt förvånande eftersom det allmänt 
tycks vara svårt att klassa gräsytor. Vägrenar är dessutom relativt smala för att tydligt 
kunna skönjas och åkrarna som ofta finns intill har ofta en liknande spektral signatur 
som gör att gräsytan försvinner i klassningen. 
 
Förekomsten av linjära element kan berätta mycket om utvecklingen i ett landskap. 
Sedan 40-talet har jordbrukslandskapet i Sverige blivit allt mer fragmenterat och 
homogent. Åkerfält har blivit allt större till följd av effektivisering av odlingen, men 
också på grund av att marken köps upp och ägs av färre och större gårdar. Som en 
effekt av detta försvinner många linjära element, exempelvis stengärdesgårdar, 
lövkorridorer, diken, vägar och vattendrag (Ihnes, 1995). Även längden på korridorer 
tycks minska då åkerfält slås ihop (Skånes, 1991). Genom att kunna kartera de linjära 
elementen kan således förändringsstudier utföras.  
 
5.1.5 Uppkomst av falska element 
Som diskuterat ovan i 5.1.4 uppkommer falska element i stor utsträckning i 
gränszonen mellan klasser med stor spektral separabilitet (Figur 12). Detta fenomen är 
mer sällsynt då den spektrala separabiliteten är lägre. Sannolikt beror detta på att det 
vid stor spektral skillnad mellan två ytor bildas också en tredje klass med mixade 
pixlar. Vid små spektrala skillnader bildas också en tredje klass med mixade pixlar 
men denna kommer inte att avvika så mycket från de ursprungliga klasserna eftersom 
de är mer lika. 
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5.1.6 Felkällor 
Data som användes till utvärderingen och till att skapa träningsytor var i vissa fall 
hämtad från satellitdatan. Det ger en klar osäkerhet att en del data inte är kontrollerad 
i fält. Emellertid låg en god kännedom över området till grund för tolkningarna. 
Kunskaperna tillförskaffades under fältarbetets gång, med hjälp av den pankromatiska 
satellitdatan med en upplösning på 0,6 meter och från äldre markklassningar som 
gjorts över området med flygbilder. Detta medför att tolkningarna som gjordes inte 
var gissningar utan noga övervägda.  
 
Ytterligare en osäkerhet vad gäller träningsytor och utvärderingspunkter är att de 
insamlade GPS-punkterna visade sig vara förskjutna. Felmarginalen var i vissa fall 
upp mot 10 meter. För vissa små objekt orsakade detta problem. Bland annat var 
solitära träd och buskar och vägrenar svåra att korrigera. Justeringar gjordes med 
hjälp av de skisser som utförts över platserna. Dessa stora fel hade troligen kunnat 
avhjälpas om referenssystemet WGS84 hade använts vid fältarbetet istället för RT90, 
eftersom det förra ger en större precision.  
 
Eftersom markanvändningen inte är boolsk uppstår fel då den generaliseras i 
klassningsprocessen, vilket bidrar till en större osäkerhet för klassningsresultatet. Vid 
vegetationskartering skapas problem med områden som inte har en tydlig tillhörighet 
till någon klass. Verkligheten är ju inte svart och vit, vilket man förutsätter vid en 
klassning. Det behövs för att göra klassningen enkel och tydlig. Exempel på sådana 
ytor är kultiverade gräsmarker som har nämnts förut. I det aktuella området fanns 
även många trädbevuxna områden med blandbestånd av hassel och löv eller löv och 
barr. Dessa ytor har i många fall blivit klassade till lövbestånd. 
 

 
5.2 Utvärdering av gräsmarkers isolering och konnektivitet 
 
Olika avståndsberäkningar utfördes mellan betesmarkerna och tänkbara 
spridningskorridorer i området runt byn Jordtorp på Öland. Inga undersökningar har 
gjorts med anknytning till beräkningarna. Det skulle till exempel vara mycket 
intressant att sammanlänka resultat från beräkningar rörande isoleringsgrad med 
uppgifter om artrikedom och artdiversitet för att kunna bedöma vilken inverkan 
fragmentering och spridningskorridorer kan ha. Det är också möjligt att använda 
liknande beräkningar för att göra förändringsstudier om landskapets utveckling. De 
mått på isolering som här har gjorts syftar istället till att föra en diskussion om ämnet 
och undersöka vilka kunskaper som finns idag.  

 
5.2.1 Avstånd mellan betesmarkerna 
Klassningen av gräsmarker utifrån QuickBird hade kunnat användas som underlag till 
konnektivitetsberäkningarna, men då klassningen inte var helt tillförlitlig användes 
istället data från en äldre studie utförd med flygbilder och historisk kartdata 
(Kindström, 1997).  
 
Det direkta avståndet mellan betesmarkerna kan på ett enkelt sätt berätta hur de är 
placerade i landskapet i förhållande till varandra. Majoriteten av markerna låg inom 
ett avstånd av 100 meter från varandra och bara en betesmark låg längre bort än 350 
meter. Förutsättningen att växter ska kunna föröka sig effektivt kan minska då de 
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växer i isolerade patcher på grund av att mängden pollen som når fram till plantorna 
minskar och att pollen som når fram är från fel art (Aizen, 1994). Groom (1998) 
visade att pollineringen hos den annuella sydafrikanska clarkian (Clarkia concinna) 
minskade i isolerade populationer som en effekt av att pollinerande insekter inte 
hittade till populationen. Om patchen var över en viss storlek minskade dock inte 
pollinationen trots isolering. Isoleringsgraden kan alltså vara underordnad 
storleksaspekten. En studie på fjärilar visade att det var de arter med en medelstor 
rörlighet som drabbades hårdast av fragmenteringen. Troligen eftersom arterna med 
stor rörlighet inte upplevde de större avstånden mellan habitaten som ett problem. 
Arterna med begränsad rörlighet höll sig bara i sin biotop och märkte därmed inte 
heller fragmenteringen (Jordbruksverket, 2005b). Den kritiska isoleringsnivån för 
clarkian var i studien 100 meter. Detta är en siffra som påverkas av vilken art som 
studeras och vilka förutsättningar till spridning som det kringliggande landskapet kan 
erbjuda. Humlor sågs till exempel flyga upp till 400 meter mellan olika bestånd av 
riddarsporre (Delphinium nuttallinum) (Schulke & Waser, 2001). Då pollinatörerna 
väl hittade de isolerade bestånden besökte de fler blommor än i de mindre isolerade 
populationerna, vilket motverkade den isolerande effekten. Förutom pollinering är 
spridningen av frön en mekanism som också påverkar förekomsten av en art. Växter 
har relativt svårt att sprida sig och är ofta beroende av vind, vatten eller någon 
organism som färdmedel. Men växternas spridningsförmåga kan anses stark eftersom 
ett enda frö kan ge upphov till en ny population. Frön som sprids med vinden kommer 
ofta längre än de som är beroende av en annan organism för transporten. Men att 
spridas med vinden är osäkert eftersom det blir en slumpartad spridning 
(Jordbruksverket, 2005b). Utgången beror också på hur arterna kan utnyttja det 
kringliggande landskapet. Arterna i naturbetesmarkerna är specialister och behöver 
den speciella miljö som hävden innebär (Ekstam & Forshed, 1997). Vissa arter sprids 
delvis med hjälp av djur, såsom blåsippan (Hepatica nobilis) med myror (NE, 2006). 
Spridning av frön med vinden är också vanligt. Förutom hur fröna är utformade, bland 
annat storlek och form, påverkar även miljön möjligheten för spridning. Spridningen 
av gräsmarksarter minskade till exempel under betesperioden på grund av 
nedtrampning av vegetationen. Under slåtter ökade istället spridningsförmågan 
(Bullock et al., 2003). 
 
Avståndet mellan betesmarkerna är ett enkelt mått på isolering. Det är ett lättolkat 
mått, men också i många fall ett allt för förenklat synsätt på organismers 
spridningsförmåga. I den här studiens konnektivitetsberäkningar antogs att 
betesmarkerna är habitat som är gynnsamma för gräsmarksarter och att det 
kringliggande landskapet är helt opassande habitat. Verkligheten är dock annorlunda. 
Olika habitat kan vara passande i en större eller mindre utsträckning och därmed kan 
också avståndet mellan två betesmarker betyda olika mycket beroende på hur 
omgivningen ser ut (Jordbruksverket, 2005). På detta sätt kan olika markanvändningar 
värderas i hur väl överlevnads- och spridningsförmågan är för olika arter och de 
respektive ytorna kan förses med ett slags friktionsvärde. Därmed är det möjligt att 
värdera naturbetesmarkernas isolering både utifrån avstånd och utifrån 
gräsmarksarternas förmåga att spridas sig i ett område. 
 
Konnektiviteten uppskattades genom att mäta arean naturbetesmark som ligger inom 
en radie av 100 meter från närliggande naturbetesmarker. Resultaten i Figur 16 visar 
på en förhållandevis god konnektivitet, då majoriteten av naturbetesmarkerna har mer 
eller mindre stora områden närmare än 100 meter från minst en annan 
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naturbetesmark. Detta nära förhållandet mellan fragmenten kan också studeras i 
Appendix C. Genom att använda flera olika avstånd, med hjälp av en buffertzon, kan 
arters olika gränsvärden för spridningsförmågan undersökas. En naturbetesmark med 
stor area inom ett litet avstånd kan tänkas innehålla en större mängd arter än de 
naturbetesmarker med samma area, då avståndet har tilltagit. Då en buffert används 
kan arternas spridning troligen skildras bättre än med ett euklidiskt avstånd, eftersom 
bufferten tar hänsyn till förbindelsen till kringliggande naturbetesmarker runt hela 
fragmentet och inte bara på ett ställe. Det kan ha stor betydelse för gräsmarksarter 
eftersom deras spridning till viss del är slumpmässig.  
 
Det finns många andra mått som skulle kunna användas för att beskriva 
fragmentering. Det finns till exempel olika index som beskriver fördelningen av 
habitat i ett landskap. Avståndsberäkningarna fungerar som också i 
förändringsstudier. 
 
5.2.2 Spridningskorridorer 
Eftersom karteringen av linjära element var mycket osäker, speciellt för vägrenar, 
användes inte heller den datan till konnektivitetesberäkningarna. Istället användes 
vägnätsdata som grund. 
 
Då avståndet mellan betesmarkerna och närmst liggande vägren eller annan betesmark 
mättes (se Figur 14) framkom att avståndet minskade från ett medelvärde på 104 
meter till 69 meter. Det korrekta värdet blir än mindre, 54 meter, eftersom vägar som 
ligger i anslutning till någon betesmark räknas bort i programmet. 
Konnektivitetsmåttet påverkades alltså av vägrenarna, vilket visar att linjära element 
är viktiga att inkludera i beräkningarna av konnektiviteten i ett område. Vägrenarnas 
placering skulle kunna bidra till en ökad transport av arter mellan betesmarkerna. I 
beräkningarna har endast spridningskorridorer som består av gräsvegetation valts ut. 
Andra möjliga spridningskorridorer skulle kunna vara naturliga vegetationsstråk 
mellan åkrar. Om dessa inbegripits hade troligen konnektiviteten ökat ytterligare. Till 
exempel trädkorridorer kan ge skydd åt olika djur och kan därför vara lämpliga att 
röra sig längs med. Eftersom många växtarter är beroende av djur för att sprida sina 
frön och för att pollineras skulle dessa lövkorridorer även kunna gynna 
gräsmarksväxter.  
 
Det faktiska avståndet från naturbetesmarkerna till spridningskorridorerna (se Figur 
15) ger en tydligare bild om hur kontakten mellan de två objekten är. De flesta av 
betesmarkerna ligger i nära eller direkt anslutning till spridningskorridorerna. Om 
korridorerna ligger i direkt anslutning till naturbetesmarkerna är chanserna att de kan 
fungera som spridningszoner större. 
 
Förutom själva förekomsten av korridorer har dess utformning ansetts ha betydelse 
för vilken verkan den har för populationer. Henein och Merriam (1990) menade att 
kvaliteten på korridorerna kunde vara avgörande för om de medverkade till ökade 
populationsstorlekar. En korridor med låg kvalitet kunde till och med verka negativt 
för populationerna. Andersson och Danielson (1997) fann också att patcher som var 
anknutna till minst två andra patcher genom korridorer hade en positiv effekt för 
populationsstorleken. Längden på korridoren kan också ha betydelse för i vilken 
omfattning spridningen kan ske. Det finns studier som visar att växter från en patch 
kan sprida sig ett par hundra meter längs en korridor (Forman, 1995). Tikka (2001) 
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tyckte sig å andra sidan finna tecken på spridning av gräsmarksarter längs vägrenar 
och järnvägsvallar upp till fem kilometer. De stora skillnaderna på spridningslängd 
kan bero på arternas olika spridningsförmåga, platsens fysiska förutsättningar och 
tidsaspekten. Möjligen sprids frön lättare längs med vägar på grund av vinden och 
förekomst av fordon som hjälper till med transporten (Zwaenepoel et al., 2006). 
Andra omständigheter kan också påverka korridorernas funktion. Exempelvis visade 
Collinge (1998) att korridorer motverkade artförlust och ökade återkoloniseringen, 
men bara för medelstora fragment.  
 
5.2.3 Svårigheter att studera konnektivitet 
Inverkan av fragmentering och betydelsen av konnektivitet är omdiskuterade. Det går 
att hitta studier som både styrker och motsäger deras betydelse. De första teorierna om 
hur isoleringsfaktorn kan påverka de ekologiska processerna kom på 60-talet 
(Harrison & Bruna, 1999). Fortfarande är osäkerheterna och frågetecknen många runt 
ämnet, och mer forskning efterfrågas. Experimenten för att studera effekten runt 
isolering och konnektivitet innebär ett antal problem som försvårar möjligheten att dra 
slutsatser om inverkan i naturen. Först och främst är många studier baserade på hur 
faunan påverkas. Resultaten från dessa studier är ofta inte applicerbara på växter, 
eftersom deras rörelseförmåga är annorlunda. Däremot kan djurs rörelse gynna 
spridningen av växter. Dessutom studeras ofta bara enstaka arter. Detta gör det svårt 
att dra några generella slutsatser, som är applicerbara på fler organismer och hela 
organismsamhällen. 
 
Många av experimenten är uppförda med teoretiska modeller. Detta ger stor möjlighet 
att skilja ut olika aspekter och parametrar som man är intresserad av och att reducera 
störande faktorer. Det går också att bygga upp experiment som hade varit svåra att 
konstruera i verkligheten och det är möjligt att experimentera med olika tidsaspekter. 
Olika tröskelvärden kan tas fram som visar i vilken utsträckning organismer och ett 
landskap klarar inverkan av olika fenomen. Å andra sidan medför det en förenkling av 
ekosystemet och landskapet där okända faktorer, som kan ha en stor inverkan, bortses 
från (Jordbruksverket, 2005b). 
 
Empiriska studier har fördelen att de kan följa hur organismer fungerar på riktigt i 
landskapet. De är dock ofta svåra att arrangera. Dels är det svårt att fullfölja 
mätningar på växter eftersom deras spridningsförmåga är begränsad och många växter 
har en lång livscykel och det är därför svårt att se några mönster efter bara några år. 
Det är också svårt att urskilja vad som påverkar resultaten. För att kunna studera en 
faktors inverkan på populationer försöker man eliminera andra faktorer genom att 
bygga upp modeller så att samma förutsättningar finns överallt. Dessa studier kan inte 
heller ersätta det verkliga landskapet eftersom det är konstruerat. Det är svårt att med 
en empirisk studie beskriva den pågående förändringen av biodiversitet, vilket medför 
att de ofta är framåt- eller bakåtblickande. Få studier görs i stor skala och utan ett 
konstruerat undersökningsområde, där verkliga förhållanden råder (Jordbruksverket, 
2005b). 
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5.3 Restaurering och bevaring 
 
Både teoretiska och empiriska studier, som undersökt vilken del av fragmentering 
som påverkar artförluster mest, visar att biotopförlust är viktigast. Därefter följer 
försämrad kvalitet av biotoperna då artförlusten börjar tillta i kanterna och sist nämns 
isolering (Jordbruksverket, 2005b). Detta antyder att om något måste prioriteras vid 
restaurering bör bete, slagning och röjning i övergivna marker prioriteras först, 
därefter öka betestrycket och skötseln i redan befintliga hagar och i sista hand kan 
konnektiviteten förbättras. Om bara ett fåtal naturbetesmarker kan åtgärdas bör 
däremot de som är placerade i närheten av andra naturbetesmarker åtgärdas i första 
hand. Därmed gynnas konnektiviteten mellan naturbetesmarkerna utan att några extra 
åtgärder har vidtagits. 
 
Förekomsten av korridorer och små habitat tros inte ha en så stor positiv inverkan på 
biodiversiteten att den kan överbrygga den negativa inverkan som bristen av stora 
habitat har för biodiversiteten. En hög konnektivitet är dock ansett som en större 
fördel än en låg konnektivitet. Tewksbury et al. (2002) diskuterar svårigheterna i att 
projekt för bevaring och restaurering till viss del är kostnadsstyrda. Valet kan därför 
komma att stå emellan att förbättra konnektiviteten med till exempel 
spridningskorridorer eller att utöka arean av habitat. Skapandet av korridorer är ofta 
dyra, vilket kan minska benägenheten att införa nya. Valet av hur pengarna ska 
användas försvåras också av bristen på säkra data. Diskussionen förs vidare om nyttan 
med korridorer och trots att det finns motstridiga uppgifter om nyttan bör frågan 
behandlas på största allvar. Det finns inga studier som visar att spridningskorridorer 
kan överbrygga problemet med habitatminskningen av naturbetesmarker. Å andra 
sidan kan ingen heller säkert veta att det går att bevara artdiversiteten i små, isolerade 
områden (Harrison & Bruna, 1999). Slutsatsen kan i och med detta dras att förlorad 
area av naturbetesmark inte kan ersättas genom införandet av korridorer, men med 
den fragmentering som betesmarker upplever kan det inte säkert fastställas att de går 
att bevara i längden om inte konnektiviteten stärks dem emellan.  
 
Tikka et al. (2001) hävdar att vägkanter och järnvägsvallar fungerar som 
spridningskorridorer, men också som en ersättning till de stora arealerna förlorad 
naturbetesmark. Dessa element är därför viktiga inslag i landskapet för bevarandet av 
gräsmarksarter. I studien föreslås även hur dessa områden kan komma att bli 
avgörande för fortlevnaden av gräsmarksarterna om naturbetesmarkerna fortsätter att 
minska. Vare sig vägrenar, eller andra linjära element, kan fungera som 
spridningskorridorer eller inte, kan ändå dessa områden fungera som substitut för de 
habitat som kontinuerligt förloras för dessa gräsmarksväxter. Det är svårt att veta om 
korridorernas effekt beror på en ökad spridningsmöjlighet eller just på effekt av ökad 
habitatförekomst.  
 
Hur resonemanget än förs gällande betydelsen av konnektivitet mellan 
naturbetesmarkerna för spridningen och överlevnaden av gräsmarksarterna kan det 
poängteras att det är en behandling av ett symptom och inte en lösning av problemet. 
Det landskap som har utvecklats sedan människan började bruka marken har skapat 
de förutsättningar som möjliggör förekomsten av många av dagens hotade arter. En 
del av dessa förutsättningar är spridningen av organismer och gener. Det fanns inte 
bara en stor variation på olika spridningsprocesser i traditionellt brukade landskap, 
utan också en stor variation på markanvändningen. I det traditionella landskapet stod 
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alla habitat på ett eller annat sätt i förbindelse med varandra eftersom man hade en 
alternerad markanvändning. Spridning av växter förekom främst då herdar med 
boskap vandrade mellan betesmarker (Poschlod & Bonn, 1998). Även slåtter och 
transporten av hö möjliggjorde spridning (Ingelög, 1993). Gödsel och utsäde innehöll 
också mycket diasporer (till exempel frön, frukt eller groddknoppar) vilket bidrog till 
spridning. Stora delar av dessa processer är borta eller är förändrade på ett sätt som 
förhindrar områden att få tillskott av nya växter och gener (Poschlod & Bonn, 1998). 
Effektiviseringen till dagens moderna jord- och skogsbruk har skapat ett homogent 
och artfattigt landskap, där små åkerholmar och kantzoner längs vägar och åkrar ofta 
är de områden med störst biodiversitet (Ihse, 1995). Det är klart svårt att gå tillbaka 
till en traditionell markanvändning, men ett storskaligt tänkande skulle kunna bidra 
till ett landskap med större diversitet bland arter och habitat. Detta istället för att bara 
försöka restaurera små, isolerade områden som är kvarlämningar från svunna tider. 
Det finns även svårpåverkade faktorer som har en inverkan på floran i 
naturbetesmarker. Var år faller, i Syd- och Mellansverige mellan 10 och 20 kilo kväve 
per hektar (siffra från 1984) ner från atmosfären på grund av utsläpp. Detta gör att 
kvävegynnade växter växer till, även i marker som förut varit förskonade från 
gödning. Det är speciellt Alvarmarkerna som innan klarat sig undan gödning. Det blir 
troligen en förändring av floran på grund av detta. En förändring som i början går 
långsamt men troligen ändå blir omfattande. Även marker som aldrig gödslats blir 
aktivt näringsberikade genom atmosfäriskt nedfall (Ekstam et al., 1984).  
 
Lindborg och Eriksson (2004) fann att artrikedomen påverkades positivt av 
restaurerande ingrepp. Däremot fann man ingen förbättring av tillståndet för de 
kortlevande och rara arterna. Det är inte bara återhämtningsfasen som låter vänta på 
sig. Effekten från de degraderande processerna är också sena. De svenska 
naturbetesmarkerna uppskattas ha en tidsförskjutning på 50-100 år och därmed har 
inget jämviktsläge nåtts (Eriksson & Ehrlén, 2001). Förekomsten av gräsmarksarter i 
landskapet idag är en spegling av den mer omfattande utbredning som 
naturbetesmarkerna en gång har haft. Den artrikedom som finns idag är en produkt av 
den skötsel som naturbetesmarkerna och landskapet har haft under de senaste 
århundradena (Cousins, 2001). Majoriteten av växtarterna i naturbetesmarker består 
av långlivade arter. Det har diskuterats hur förekomsten av gräsmarksarter, som 
motstått utdöende på grund av sina långa livscykler, kan bidra till att 
naturbetesmarker motstått förändringar som egentligen inte är gynnsamma för dem 
(Eriksson, 1996). Det är också ett tecken på att läget kan vara mer kritiskt än det ser ut 
idag. De mätningar som görs idag att korrelera till exempel fragmentering och 
igenväxning med naturbetesmarkernas biologiska status visar därför inte 
nödvändigtvis det korrekta sammanhanget (Eriksson & Ehrlén, 2001) eftersom många 
växter i naturbetesmarkerna överlever tack vare sina långa livscykler trots 
ogynnsamma perioder (Eriksson, 1996).  
 
Trots larmrapporter om naturbetesmarkernas dåliga status finns resultat som visar att 
restaurering har positiva effekter på framför allt artrikedomen (Lindborg & Eriksson, 
2004). Det finns alltså all anledning att fortsätta kampen för bevarandet av dessa 
miljöer. Allt fler naturbetesmarker har restaurerats i norra Europa de senaste 20 åren, 
men inte så många av metoderna har utvärderats. Eftersom markerna är få och sårbara 
är det viktigt att inte åsamka dem mer skada än redan skett. Lindborg och Eriksson 
(2004) fann att artrikedomen av växter i restaurerade naturbetesmarker påverkades 
positivt av förekomsten av träd och buskar. Det har varit vanligt i Sverige att vid 
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restaurerande ingrepp ta bort alla träd och buskar, vilket enligt förgående resonemang 
inte skulle vara det bästa alternativet. Söderström et al. (2001) fann också en positiv 
effekt på artrikedomen för både flora och fauna vid förekomst av träd och buskar. 
Även hur lång tid som passerat sedan restaureringen, har erfarits ge en större 
artrikedom och antas därför öka än mer ju längre tiden går. Trots att artrikedomen 
ökade kunde man inte se någon förbättring av sällsynta och kortlivade växter vilket 
indikerar att dessa är dåliga återkolonisatörer. För områden, som saknar dessa 
sällsynta och kortlivade växter och som är isolerade, kan artificiell insåning utföras. 
Dessa ingrepp bör bara utföras då försök redan har gjorts att förbättra marken 
(Lindborg & Eriksson, 2004) och traditionella eller liknande spridningsvägar försökt 
att skapas (Poschlod & Bonn, 1998).    
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6 Slutsats 
 
I denna studie har markanvändningen och vegetationen i ett kulturlandskap på Öland 
studerats genom att utföra en ML-klassning av QuickBird satellitdata. Vidare 
utvärderades hur väl metoden fångade förekomsten av gräsmarker och linjära element 
i landskapet, i det här fallet gräsbeklädda vägrenar och lövkorridorer. Dessutom 
studerades olika sätt att beskriva konnektiviteten mellan naturbetesmarkerna. 
Litteratur om inverkan av fragmentering på naturbetesmarkernas har också studerats.  
 
Studien visade att möjligheten att klassificera ett detaljrikt landskap med högupplöst 
satellitdata är stor. Resultaten av klassningen av markanvändningen tyder dock på att 
den höga upplösningen kräver att klassningen tar hänsyn till de varierande skalorna 
som uppstår. ML-klassningen av gräsmarker och linjära element var problematisk. 
Möjligheten att detektera lövkorridorer berodde på dess bredd och omgivningens 
spektrala signatur.  Detta förhållande fanns inte för gräsbeklädda vägrenar. Eftersom 
små och smala objekt är starkt påverkade av omgivningens spektrala signatur är ML-
klassningen ingen säker metod. Istället bör texturklassning användas där kontrasten 
mellan grannpixlar utvärderas. Genom att inkludera information om texturen kan 
klassning av markanvändning och vegetationsområdens också förbättras eftersom 
många klasser bildar unika mönster på ytan. Om klassningen utförs i olika etapper 
med hänseende till skalan torde klassningen bli bättre. 
 
Konnektiviten mellan naturbetesmarkerna på Öland uppskattades i den här studien 
med enkla avståndsberäkningar. För att göra en heltäckande studie krävs fler mått. 
Olika landskapsindex skulle exempelvis kunna användas. Dessutom skulle mer 
information behövas om markanvändningen för att uppskatta möjligheten för 
gräsmarksarter att spridas och etablera sig. Vägrenarna i området uppskattades kunna 
öka naturbetesmarkernas konnektivitet.  
 
För att komma till stånd med problemet med att hävdberoende gräsmarksarter är 
hotade att utrotas måste bete och slåtter återupptas för att återskapa habitaten som 
växterna är beroende av. För att säkra dessa arters fortlevnad bör också 
konnektiviteten i landskapet förbättras eftersom många studier tyder på att 
populationer ofta är beroende av ett genflöde utifrån för att upprätthållas. Förutom att 
återuppta bete och slåtter för att öka arealerna har spridningskorridorer diskuterats 
kunna bidra till en ökad konnektivitet. Uppförandet av korridorer är dock en relativt 
dyr åtgärd och bör inte prioriteras framför återskapandet av naturbetesmarkerna. 
 
Spridningen av gräsmarksarterna var till stor del förknippad med transport av hö och 
då boskapen gick mellan betesmarker. Dessa förfaranden förekommer inte i så stor 
utsträckning i dagens jordbruk, vilket försvårar försöken till ökad spridning. 
Korridorer har i olika studier trots allt setts fungera som spridningsväg för både flora 
och fauna. Till exempel har vägrenar och järnvägsvallar setts innehålla många 
gräsmarksarter.   
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Appendix B 
 Totalt 

Skördad åker 

Å
ker 

m
ed 

sparsam
t 

utvecklad gröda 

B
ebyggelse 

Å
ker 

m
ed 

kraftigt 
utvecklad gröda 

Skugga 

G
räsm

ark 

B
ar m

ark 

En 

H
assel 

Löv 

B
arr 

  V
åtm

ark 

   V
atten 

 

11 

    2        9 V
atten 

30 

1 1    3      25 

 V
åtm

ark 

30 

     1     28 

1  B
arr 

46 

 7  1      37 

1   Löv 

30 

 2       18 

10 

   H
assel 

46 

       25 

  12 

9  En 

16 

3  4    9       B
ar m

ark 

54 

 21 

   32 

     1  G
räsm

ark 

30 

    28 

     1  1 Skugga 

30 

   27 

    3     Å
ker 

m
ed

kraftigt 
utvecklad 
gröda 

 30 

4  24 

   1     1  B
ebyggelse 30 

2 26 

        1 1  Å
ker 

m
ed

sparsam
t 

utvecklad 
gröda 

 30 

29 

    1        Skördad åker 413 

39 

57 

28 

28 

30 

37 

10 

25 

21 

47 

43 

38 

10 

Totalt 

B
1. K

orstabell för noggrannhetsanalysen. R
aderna innehåller data som

 ska utvärderas från klassningen och kolum
nerna innehåller data insam

lad i fält som
 står till 

grund för utvärderingen. 

 42 



Appendix C 
 

 
C1. Placering av naturbetesmarker och vägnät i Algutsrum socken, runt byn Jordtorp.  
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