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Stabil 

Svag 

Saknas 

Tjäderförekomst i Härryda, 

Mölndal och Partille kommun 

Sex års studier  

Habitatförlust 
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Konnektivitet? 

Fragmentering pågår 



KSLA - Skogsbruket och artskyddsförordningen – från teori till praktik 

Hur vet vi var arterna finns? Kan habitatmodellering vara ett redskap?  

8 december 2015 

90% 

10% 

Tjädern – en art med olika geografisk situation 

Sammanhängande i norr/Fragmenterad i söder  

Vi måste hantera båda förekomsterna! 

Foto: Hans Svensson 
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Nej, den 

minskar 

Den 

ökar! 

80% 

20% 

Hur är det då med denna? 

http://www.birding.se/foto/talltita2.htm
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80% 

20% 

Slutsats:  

Det krävs landskapsplanering och 
ökad hänsyn om tjäder, orre, 
talltita m.fl. skall finnas kvar i 
barrskogslandskapet i södra Sverige! 

Och denna? 

http://www.birding.se/foto/orre4.htm


KSLA - Skogsbruket och artskyddsförordningen – från teori till praktik 

Hur vet vi var arterna finns? Kan habitatmodellering vara ett redskap?  

8 december 2015 

Kan habitatmodellering vara detta redskap? 

Foton Hans Svensson och Stefan Gustafsson   
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Visualisering –ortofoto med modellerade 
kärnområden för tjäder 
 
Lekplatsområde i norra Jönköpings län 

GSD ortofoto och höjddata grid 2+, Lantmäteriet 
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• Tuppar och hönor : 

- lever åtskilda 

- olika habitatkrav  

• Mogen men gles barrskog 

med stort inslag av tall och 

med riklig växt av blåbärsris i 

fältskiktet. Krontäckning 

viktigt. 

• -> behov av variationsrik 

skog i en mosaik med mindre 

myrar och sumpskog 

• stora arealkrav, 200-300 ha 

tjädervänliga marker 

 

 

 

 

 

Tjädern och tjäderhabitat 

Foto Hans Svensson  
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Genomförande 
1. Metodutveckling 

• Habitatklassning av satellitdata  

• Utveckling av index/modell. Stöd av 

inventeringsdata från Kolmården 

• Tillämpning i Jönköpings län 

2. Vidareutveckling av metoden i                          

Jönköpingslän och Kolmården   

• 3 tidpunkter :  

Jönköpings län 1985, 1999, 2011 

Kolmården 1989, 2005, 2014 

• HSI-modifiering (störning (-) och 

myrkantslängd (+) 
 

 

Studieområden 

Bakgrund - Millenniefärgbild 

från Saccess (Lantmäteriet) 

Landsat5 2011, Jönköping 

Landsat8 2014, Kolmården 
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Habitatmodellering - Tjäder   

Habitatmodell 

Satellitbilder 

(Landsat) 

Habitatkartor HSI – Habitat 

Suitability Index 

(habitat värde) 

HSI – kärnområden 

(tjäderlämplig mark) 

HSItot = (HSIvinter • HSIsommar) 
½ 

HSIvinter = (SIsuc • SIcan) • (SItyp) 
½ 

HSIsommer = k1[(SIsuc • SIcan) + (k2SIbil • SIreg)] 

 

Stegvis ML 

klassning 

Parameter 

kodning 

Medelvärdes 

Filter 50 ha 
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Satellitbild Landsat TM 1989 

Band 4 NIR (760-900 nm) – R  

Band 5 IR (1550-1750 nm) – G 

Band 3 RED (630-690 nm) – B  
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Habitatklassning 1989 
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Exempel modellparameter skikt (blåbärsris) 

Övriga 

Succession 

Krontäckning 

Trädslag 

Föryngring  
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Habitat Suitability Index 1989 
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HSI kärnområden 1989 
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HSI kärnområden 2005 
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HSI kärnområden 2014 
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HSI kärnområden 2014 med lekplatser 
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Användning av HSI-kartor 

-> stöd för att hitta okända lekplatser 

A B 
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Användning 

Den satellitbildsbaserad metoden för att identifiera värdekärnor i 
barrskogslandskapet är kostnadseffektivt på landskapsnivå och kan 
vara av stort värde för: 

 

• Planering och uppföljning av skogsbruksåtgärder  

• Identifikation av habitat för andra skyddsvärda och/eller 
rödlistade arter. Möjliga synergieffekter.  

• Utvärdering av grön infrastruktur och ekosystemtjänster 
(knutna till biologisk mångfald) 

• Regional miljöövervakning 

• Utvärdering och uppföljning av biologiska värden och 
miljömålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och 
djurliv” 
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Läs mer… 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings meddelande serie  
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Krav på art som kan modelleras 

• Kända habitatkrav 

• Kända tröskelnivåer av 

habitat (Behöver x % död 

ved, x ha lövskog etc) 

• Representerar 

värdefulla miljöer på 

landskapsnivå 

• Möjlig paraplyart 

• Inte för vanlig 

Tre huvudkandidater: 

 

- Tjäder 

- Tretåig hackspett 

- Mindre hackspett 

- (Vitryggig hackspett) 
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Arter med 
liknande 
habitatkrav 

Foto: Hans Svensson 

http://www.birding.se/foto/sparvuggla10.htm
http://www.birding.se/foto/spillkraka1.htm
http://www.birding.se/foto/mindreflug19.htm
http://www.birding.se/foto/tretaighackspett2.htm
http://www.birding.se/foto/duvhok2.htm
http://www.birding.se/foto/talltita2.htm
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Arter med 
liknande 
habitatkrav 

http://www.birding.se/foto/tretaighackspett3.htm
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRnKCW2qfJAhWBqywKHdMUBx0QjRwIBw&url=http://www.fageln.se/art/lappmes.aspx&psig=AFQjCNF94vgM-_DS_4Xtty2i4fJJ-ZzHzw&ust=1448407895375438
http://www.birding.se/foto/lavskrika8.htm
http://www.birding.se/foto/parluggla7.htm
http://www.birding.se/foto/hokuggla11.htm
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Arter med 
liknande 
habitatkrav 

http://www.birding.se/foto/goktyta4.htm
http://www.birding.se/foto/grongoling2.htm
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8dem3qfJAhUJiiwKHQQrCzAQjRwIBw&url=http://www.fageln.se/arter/bivrak.aspx&psig=AFQjCNGXPGi64Rnng3Kj_HDTVtwZLYrSpA&ust=1448409040298901
http://www.birding.se/foto/stjartmes2.htm
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Fler…. Fler tänkbara arter 
att habitatmodellera 

http://www.birding.se/foto/nattskarra1.htm
http://www.birding.se/foto/notkraka1.htm
http://www.birding.se/foto/orre4.htm
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•   

TACK! 
 Bilder (där inte annat anges): Lasse Olsson  

www.birding.se  

 Hur får då reda på vilka fågelarter som förekommer här? 

• Artportalen –komplement i vissa fall 

• Habitatmodellering – Möjliggör landskapsplanering.  

• Kunskapskrav – Krävs liksom vid all annan verksamhets-

utövning. (Skälighetsprincipen avgör omfattningen)  


