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- Att rekonstruera historisk förekomst av arter baserat på  

 statistiska modeller för arternas förekomst idag 

Syfte 

Data för modellerna 

- Arters förekomst: Artportalen (artportalen.se; ’Citizen Science Data’) 

- Skogstillstånd: kNN Sverige från RIS, SLU 

- Klimattillstånd: väderdata från SMHI 
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- Passa statistiska modeller för dagens förekomst av arter som funktion av 

 dagens skogs- och klimattillstånd  

  
-Tillämpa modellerna för att rekonstruera  

 historisk förekomst av arter som funktion av  

 historiskt skogs- och klimattillstånd 

Angreppssätt 



Fokusgrupp: gran-, tallassocierade 

hotade tickor 

Skalan 1 ha, under 2001-2010: 

rapport av åtminstone en icke-hotad ticka (N = 32800) 

rapport av åtminstone en  

 gran-, tallassocierad hotad ticka (N = 5300) 

Binär responsvariabel:  

 hotad gran-, tallassocierad ticka (1)  

 icke-hotad ticka (0) 
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Beståndsålder 

(kNN Sverige) 
Vegetationsperiodens 

längd 
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+ Nederbörd 

+ Volym barrträd 

+ Volym lövträd 

Statistisk modellering av hotade tickor 
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Exempel på samband –  

hotade tickor och beståndsålder 

Sannolikhet för  

rapport av  

hotad ticka 
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Rumslig prediktion av hotade tickor 

hög sannolikhet 

låg sannolikhet 
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Beståndsålder 

(kNN Sverige) 



Framskrivning av skogstillstånd 
(Skogliga KonsekvensAnalyser) 

SKA-VB 08, Skogsstyrelsen 2008 

Riksinventeringen 

av skog (RIS) 

År 



Framskrivning av tillståndet  

för hotade tickor 
Referensscenario 

Miljöscenario 

Genomsnittlig 

sannolikhet för 

rapport av 

hotad ticka 

År 

Preliminära resultat. Slutresultatet kan 

skilja sig kvalitativt. 

Snäll, Jönsson, Lundström in prep. 



Data på historiskt skogstillstånd  

som nyttjades för Rödlistan 2010 

1983-1987 1997-2001 2003-2007 

Riksinventeringen av skog (RIS) 

Andelen skogsmark med barrträd ≥150 år  



Data på historiskt skogstillstånd  

som nyttjades för Rödlistan 2010 



Genomsnittlig 

sannolikhet för 

rapport av 

hotad ticka 

År 

Rekonstruktion av tillståndet  

för hotade tickor 

? 
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Preliminära resultat. Slutresultatet kan 

skilja sig kvalitativt. 



Slutsatser 

Finns: Data på arters förekomst och på förklarande miljövariabler,   

     Arbetsgång för att datasammanställning och modellpassning 

Pågår: Utveckling av arbetsgång för att tillämpa modellerna för 

 framskrivningar i kommande Skogliga KonsekvensAnalyser (SKA) 

 

Förslag: Sammanställ historiska skogsdata för att kunna 

 rekonstruera det historiska tillståndet för arter  

-> Ger kunskap om historiska trender i populationsnivå och  

 populationsutbredning som kommer att utgöra ett stöd vid  

 bedömningarna inför Rödlistan 2015. 
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