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Inledning och syfte 
 
En nationellt övergripande bild av grön infrastruktur i havet skapades utifrån befintliga karterade 
naturvärden. Denna karta består av en karta i GIS i 500 m-upplösning som täcker hela Sveriges 
havsområde inklusive EEZ. Syftet var att skapa en så komplett övergripande karta som möjligt med 
de begränsningarna att endast redan karterade underlag (heltäckande kartor på nationell skala) 
kunde användas. Eftersom nationella naturvärdeskartor saknas helt för vissa naturvärden utfördes 
även en grov rumslig modellering och prediktion för vissa naturvärden. Ett inledande GIS-arbete med 
sammanställning av miljövariabler (både naturliga och antropogena) utfördes därför. Detta beskrivs i 
Appendix 1 (infogat i slutet av detta dokument). 
 
Allmänna specifikationer för skapat kartmaterial 
Kartorna är skapade i 500 m upplösning och täcker hela Sveriges havsyta från kusterna ut till gränsen 
för ekonomisk zon. Projektionen är SWEREF 99 TM. De resulterande övergipande kartlagren har 
begränsats så att det inte går att zooma in närmare än skala 1:250 000 för att tydliggöra att kartorna 
är skapade för användning på övergripande nivå. (Begränsningen kan enkelt avlägsnas i GIS men 
kartorna är inte skapade för användning på detaljerad nivå). 
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1. Insamlade och skapade naturvärdeskartor som ingår i den 

nationella övergripande kartan 

I denna del beskrivs de olika naturvärdeskartor som användes för att skapa den nationella 
övergripande kartan. Abiotiska kartor (miljövariabler) beskrivs i appendix 1. Tabell 1 ger en översikt 
av de ingående naturvärdeslager som användes i kartan. Observera att nationella enhetliga 
definitioner av marina naturvärden saknas. Ett arbete med att ta fram definitioner av begreppen 
värdekärnor och värdetrakter har utförts under våren och finns för närvarande för granskning hos 
HaV. Arbetet med den nationella övergripande kartan har därmed utförts innan tydliga nationella 
definitioner av vare sig marina naturvärden, värdekärnor eller värdetrakter varit tillgängliga. Vissa av 
de ingående naturvärdeslagren bygger dock på internationella kriterier (såsom naturvärden för 
bentisk vegetation och bottenfauna vilka modellerats utifrån naturvärdeskartor som bygger på 
kriterier från CBD, Convention on Biological Diversity). Vissa andra lager (t.ex. flera lager för fisk, fågel 
och marina däggdjur) bygger på livshistorisk viktiga områden såsom lekområden. En begräsning i 
arbetet har varit att endast befintliga underlag kunnat inkluderas. 
 
Tabell 1. Naturvärden som inkluderas i den nationella övergripande kartan. 

Naturvärde Filnamn Ingår i följande klass i nationella kartan 

Bentisk vegetation vegetation, veg_utsjo Bentiska naturvärden 

Hårdbottenfauna Östersjön mytilus, myt_utsjo Bentiska naturvärden 

OSPAR Priority Habitats coral, intmudflats, 
intmytbeds, maerl, maerl 
utsjo, modio, modio utsjo, 
ostreaedulis, seapen, sponge, 
zosterabeds 

Bentiska naturvärden 

Bottenfauna Västkust, övrig bfvk_utsjo Bentiska naturvärden 

Totalt bentiska naturvärden tot_bent Bentiska naturvärden 

Yrkesfiske, stor landad vikt fish_high Fisk 

Yrkesfiske, all landad vikt fish_low Fisk 

Utsjöbankar med höga naturvärden för 
fisk 

fisk_utsjo2 Fisk 

Lekområden från intervjustudie goslek, pivalek, sksklel, 
stromlek 

Fisk 

Torsklekområden torsklek, torsklekvk Fisk 

Uppväxtområden för torsk torskup Fisk 

Utlopp för viktiga vattendrag för lax och 
havsöring 

 Fisk 

Totalt naturvärden fisk tot_fish Fisk 

Sveriges 21 viktigaste områden för 
sjöfågel 

fagel21 Fågel 

Important Bird Areas från HELCOM iba Fågel 

Övervintringsområden från HELCOM brd_wint Fågel 

Utsjöbankar med höga naturvärden  fagel_utsjo Fågel 

Totalt naturvärden fågel tot_bird Fågel 

Gråsäl grasal Däggdjur 

Knubbsäl knubbsal Däggdjur 

Vikare vikare Däggdjur 

Tumlare tuml_balt, tuml_vk Däggdjur 

Totalt naturvärden marina däggdjur tot_mam Däggdjur 
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Tabell 2. Några naturvärden som nämns i denna metodbeskrivning men valdes bort under arbetet. 

Några ej inkluderade naturvärden Filnamn Anledning 

Häckningsområden från HELCOM BRISK fagel_hack Representeras bättre av andra ingående 
lager 

Riksintresse för yrkesfiske riks_yfisk Representeras bättre av andra ingående 
lager 

Rödlistade HELCOM Underwater 
Biotopes (HUB) 

filer hämtades ej. För grov rumslig upplösning 

 

1.1 Modellering av områden med höga bentiska naturvärden 

Nationellt heltäckande kartor saknas till stor del för många naturvärden, i synnerhet för bentiska 
naturvärden. Rumslig modellering användes därför för att prediktera områden med höga bentiska 
naturvärden på nationell skala. Bentiska naturvärden har tidigare karterats i ett antal län och dessa 
utgjorde responsvariabler i modelleringen medan miljövariablerna (appendix 1) utgjorde 
prediktorvariabler. Följande län hade karterats: Skåne, Blekinge, Östergötland, Södermanland, 
Stockholm och Västernorrland. 
 
Först gjordes ett försök att skapa en gemensam modell för områden med höga bentiska naturvärden 
generellt (d.v.s. både höga naturvärden för både kärlväxtssamhällen, makroalgssamhällen samt hård- 
och mjukbottensamhällen). En inledande analys av de karterade naturvärdena visade dels att 
naturvärdena förekommer i olika miljöer (som förväntat) men även att vissa naturvärden definierats 
och grupperats på olika sätt i olika områden (bygger på olika grupper med olika miljöpreferenser). 
För att skapa så bra prediktioner som möjligt delades därför modelleringen upp i områden med höga 
naturvärden av följande slag; vegetation (kärlväxtmiljöer och makroalgsmiljöer); hårdbottenfauna 
samt mjukbottenfauna. Underlagen för mjukbottenfauna var färre än för de andra bentiska 
naturvärdena och visade sig bygga på olika organismer i olika områden, varför framgångsrik 
modellering inte kunde utföras för denna grupp. För vegetation och hårdbottenfauna skapades 
modeller med metoden randomForest (rF). 
 
De karterade naturvärdena som användes som indata i modelleringen utgörs av förhållandevis 
detaljerade, högupplösta av polygoner som skapats från modellerade underlag i 25 m upplösning. För 
att kunna användas i den grova nationella kartan i 500 m upplösning omvandlades de detaljerade 
polygonerna till raster i 500 m upplösning. Varje cell i 500 m rastret som innehöll ett naturvärde 
tilldelades värdet. Eftersom dessa naturvärden (speciellt vegetation) i själva verket oftast 
förekommer i områden mindre än 500 x 500 m eller åtminstone i bälten smalare än 500 m blir den 
summerade ytan av dessa naturvärden större än den verkliga ytan som täcks av dessa naturvärden 
när de omvandlats till 500 m upplösning. Vid användningen av kartan är det därför viktigt att veta att 
de rutor som markeras för de olika naturvärdena är rutor inom vilka dessa naturvärden finns. 
Däremot är det sällan som hela rutorna täcks av de ingående arterna. Försök gjordes att endast 
inkludera de 500 m rutor som till dominerades, eller i varje fall till stor del täcktes av naturvärdena. 
Detta resulterade dock i att väldigt stora områden med höga naturvärden försvann ur kartan 
(eftersom dessa naturvärden ofta förekommer i smala bälten längs kuster och stränder). De skapade 
prediktionerna måste anses grova och översiktliga och kan inte jämföras kvalitetsmässigt med de 
prediktioner som tidigare skapats inom några län men den predikterade rumsliga utbredningen kan 
anses rimlig på en övergripande skala. 
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Figur 1. Hela ytan som täcks av en 500 x 500 m ruta täcks oftast inte av respektive naturvärde. Varje 500 x 500 m ruta 
innehåller naturvärdet i fråga. Mörkrött = detaljerad karta över naturvärdet bentisk vegetation. Ljusrött = 500 x 500 m 
rutor som innehåller naturvärdet. 

 
 

1.1.1 Bentisk vegetation 

 
Indata i modellen för höga naturvärden för bottenvegetation utgörs av de högsta naturvärdena för 
vegetation i respektive karterat område (värde 10 i de naturvärdesbedömningar som utförts). Låga 
naturvärden inkluderades inte. Detta innebär i praktiken områden med hög täckningsgrad av arter 
såsom stora makroalger (t.ex. Fucus-arter) eller vissa kärlväxter (t.ex. ålgräs). 
 
De län som karterats inom länsprojekten representeras av originalkartorna uppgriddade till 500 m 
upplösning (enligt principerna i figur 1). Resterande områden har predikterats från den skapade 
modellen. 
 
Av totalt 12 använda prediktorvariabler hade kustkomplexitet, siktdjup och djup störst betydelse i 
modellen. 
 
Utsjöområden predikteras sämre eftersom indata till modellen saknades i dessa områden. Därför 
kompletterades kartan med utsjöbankar som bedömts ha höga naturvärden för vegetation inom 
utsjöbanksinventeringarna (U1 och U2). Höga naturvärden för vegetation på utsjöbankarna innebär 
höga naturvärden för makroalger eftersom kärlväxter saknas på utsjöbankarna. Detta naturvärde 
finns på vissa bankar (i huvudsak grundare bankar) i samtliga havsområden utom Bottenviken. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Detta naturvärde har en hög tillförlitlighet i de län som karterats inom 
länsmodelleringsprojekten, d.v.s. Västernorrland, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Blekinge 
och Skåne län. Tillförlitligheten i övriga kustområden är lägre än i de karterade länen men den 
generella predikterade utbredningen bedömdes som rimlig. Eftersom inget externt valideringsdataset 
fanns för denna modell kan inget valideringsmått tas fram. Lokala avvikelser kan förekomma. Denna 
modell utgör en grov och övergripande första bild av dessa naturvärden på nationell skala. För att 
skapa detaljerade kartor med hög tillförlighet över dessa områden längs hela svenska kusten behöver 
detaljerade och externvaliderade modeller skapas för de län som ännu inte inventerats och 
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modellerats inom länsmodelleringsprojekten. Inför dessa modelleringar kommer troligen nya och 
omfattande inventeringar i de flesta fall att krävas. 
 
På utsjöbankarna är karteringen betydligt grövre. Tillförlitligheten gällande bedömningarna på 
utsjöbankarna får anses god men den rumsliga utbredningen av naturvärdet på utsjöbankarna är 
mycket grov (eftersom antingen hela banken eller ingenting inkluderats).  

1.1.2. Bentisk fauna 

 
1.1.2.1 Bottenfauna i Östersjön 
 
Responsvariabler i modellen för höga naturvärden för hårdbottenfauna i Östersjön utgörs av de 
högsta naturvärdena för hårdbottenfauna i respektive karterat område (värde 10 i de 
naturvärdesbedömningar som utförts). Låga värden inkluderades ej. Detta innebär i praktiken 
områden med hög täckningsgrad av blåmussla (viktig, dominerande och habitatbildande djurart på 
hårda bottnar i dessa miljöer). 
 
Av totalt 12 använda prediktorvariabler hade bottensubstrat, djup och secchi-djup störst betydelse i 
modellen. 
 
De län som karterats inom länsprojekten representeras av originalkartorna uppgriddade till 500 m 
upplösning (enligt principerna i figur 1). Resterande områden har predikterats från den skapade 
modellen. 
 
Utsjöområden predikteras sämre eftersom indata till modellen saknades i dessa områden. Därför 
kompletterades kartan med utsjöbankar som bedömts ha höga naturvärden för hårdbottenfauna 
inom utsjöbanksinventeringarna (U1 och U2). Höga naturvärden för hårdbottenfauna på 
utsjöbankarna i Östersjön innebär förhållandevis höga tätheter av blåmussla (i likhet med modellerat 
naturvärde för hårdbottenfauna). Detta naturvärde finns på bankar i Egentliga Östersjön och 
Bottenhavet, men är mer utbrett i Egentliga Östersjön än i Bottenhavet. Natura 2000-området 
Gotska Sandön-Salvorev (inkluderar även Kopparstenarna) inventerades inte i 
Utsjöbanksinventeringarna. Bevarandeplanen säger att blåmussla saknas på de grundare områdena 
(och spekulerar i att de kan ha blivit uppätna av fåglar) men att arten dominerar biomassan på större 
djup. Inga uppgifter om täckningsgrad eller annat kvantitativt mått förekommer i texten. Eftersom 
arten anses dominerande inkluderades dock området som naturvärde för bottenfauna. 
 
Nationella heltäckande kartor över höga naturvärden för mjukbottenfauna saknas. Ett försök att 
skapa en modell för höga naturvärden för mjukbottenfauna gjordes. Detta lyckades inte eftersom 
existerande naturvärdeskartor (inom några län) bygger på olika arter med olika levnadsmiljö (leder 
till att modellen inte klarar av att prediktera utbredningen baserat på miljövariablerna). 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Detta naturvärde har en hög tillförlitlighet i de län som karterats inom 
länsmodelleringsprojekten, d.v.s. Västernorrland, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Blekinge 
och Skåne län. Tillförlitligheten i övriga kustområden är mer osäker men de generella mönstren 
bedömdes som rimliga (utom på Västkusten där modellen extrapolerats och därför klipptes bort). 
Eftersom inget externt valideringsdataset fanns för denna modell kan inget valideringsmått tas fram. 
Denna modell utgör en grov och övergripande första bild av dessa naturvärden på nationell skala. För 
att skapa detaljerade kartor med hög tillförlighet över dessa områden längs hela svenska kusten 
behöver detaljerade och externvaliderade modeller skapas för de län som ännu inte inventerats och 
modellerats inom länsmodelleringsprojekten. Inför dessa modelleringar kommer troligen nya och 
omfattande inventeringar i de flesta fall att krävas. 
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På utsjöbankarna är karteringen grövre. Tillförlitligheten på utsjöbankarna får anses god men den 
rumsliga avgränsningen av naturvärdet är mycket grov på dessa (eftersom antingen hela banken eller 
ingenting inkluderats). Tillförlitligheten för Gotska Sandön-Salvorev får anses lägre och geografiskt 
grövre till följd av vaga beskrivningar i bevarandeplanen och en mycket grov yttre gränsdragning. 
 
1.1.2.2 Bottenfauna i Västerhavet 
Modellen för hårdbottenfauna som beskrivs ovan predikterades även på Västkusten. Denna 
bedömdes dock inte relevant för större delen av Västkusten och klipptes därför bort norr om 
Öresund. Anledningen till detta är främst att hårdbottenfaunan på Västkusten generellt sett inte är 
kraftigt dominerad av blåmusslor (vilket är fallet i Östersjön) utan är betydligt mer divers, samt att 
blåmusslor på Västkusten delvis har en annan utbredning i längs miljögradienterna (såsom djup) på 
Västkusten än i Östersjön och prediktionen därmed riskerar att visa ett felaktigt utbredningsmönster 
i detta område. 
 
Heltäckande kartor över naturvärden för bottenfauna på Västkusten saknas. Ett antal icke-
heltäckande kartor och data användes därför: 
 
Höga naturvärden för bottenfauna på utsjöbankar på Västkusten 
Naturvärden på för bottenfauna på utsjöbankar bedömdes under utsjöbanksinventeringarna. 
Utsjöbankar som bedömts ha höga naturvärden för bottenfauna användes. Polygonerna 
konverterades till grid i 500 m upplösning för användning i den slutgiltiga kartan. 
 
Övriga naturvärden för bentisk fauna på Västkusten 
För andra naturvärden för bentisk fauna på Västkusten har inventerade förekomster av OSPAR 
priority habitats använts (beskrivs i avsnittet nedan). 
 

1.2 Bentiska biotoper och habitat (OSPAR priority habitats och 

rödlistade HELCOM HUB) 

1.2.1 Rödlistade HELCOM Underwater Biotopes, HUB (ej inkluderade) 

HELCOM har sammanställt kartor över Rödlistade HUB-biotoper i klasserna CR (Critically 
Endangered), EN (Endangered), VU (Vulnerable), NT (Near Threatened). 
Den rumsliga detaljgraden på dessa lager (ett mycket grovt rutnät) bedömdes dock som så grov att 
lagren är oanvändbara även på nationell skala. Exemplet nedan visar områden där biotopen AB H1I2 
förekommer. Dessa användes inte i den slutgiltiga kartan. 
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Figur 2. HUB-biotopen AB H1I2 (EN) i röd färg, karterad i ett grovt rutnät (från HELCOM).  

   
 

1.2.2 OSPAR priority habitats 

OSPAR priority habitats (biotoper) har inventerats inom det Svenska OSPAR-området. Dessa har dock 
inte karterats ännu utan endast inventeringsdata i form av inventerade förekomster (punkter) finns 
för närvarande tillgängliga. 
 
Följande OSPAR priority habitats inkluderades: 
Intertidal mudflats 
Intertidal Mytilus edulis beds on mixed and sandy sediments 
Sea-pen and burrowing megafauna communities 
Maerl beds 
Modiolus modiolus horse mussel beds 
Ostrea edulis beds 
Zostera marina beds 
Coral gardens 
Deep-Sea Sponge aggregations 
Lophelia pertusa reefs 

1.2.2.1 Metodik för punktdata med  OSPAR-habitat 

De av ovanstående habitat där de inventerade förekomsterna ligger utmed kustlinjen omvandlades 
direkt till grid i 500 m upplösning (eftersom de förväntas utbreda sig främst intill kusten). Varje 
inventerad förekomst motsvaras alltså av en 500 m cell. Habitaten är: Intertidal mudflats, Intertidal 
Mytilus edulis beds on mixed and sandy sediments, Ostrea edulis beds, Zostera marina beds. 
 
De av ovanstående habitat där de inventerade förekomsterna ligger i utsjön expanderades från de 
inventerade punkterna med en buffertzon med radien 1500 m. Detta utfördes av tre anledningar; 
dels för att efterlikna metodiken för utsjöbankarnas naturvärden vilka omfattar hela bankarna och 
inta bara de områden som täcks av naturvärdena (de alltså överdrivs till ytan); dels för att synas på 
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nationell skala; samt också för att de inventerade förekomster som ligger intill varandra ska smälta 
samman till sammanhängande områden. Dessa habitat är: Sea-pen and burrowing megafauna 
communities, Maerl beds (som inte ligger på karterade utsjöbankar), Modiolus modiolus horse mussel 
beds (som inte ligger på karterade utsjöbankar), Coral gardens, Lophelia pertusa reefs, Deep-Sea 
Sponge aggregations 
 

1.2.2.2 ”Maerl beds” och ”Modiolus modiolus horse mussel beds” på utsjöbankar 

Maerl och hästmussla (Modiolus modiolus) finns i inventeringar av OSPAR priority habitats på några 
utsjöbankar. Polygonerna för dessa utsjöbankar inkluderades i respektive naturvärde. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Eftersom dessa naturvärden endast utgörs av inventerade punkter måste 
lagren tolkas med mycket stor försiktighet. Tillförlitligheten är hög i de markerade förekomsterna 
eftersom naturvärdena hittats här i inventeringar. Däremot är risken mycket hög att 
utbredningsmönstret ger en felaktig bild och i förhållandevis hög grad avgörs av var inventeringar 
utförts snarare än var naturvärdena förekommer respektive inte förekommer. 
 
Kommentar 1: Habitatet ”Zostera marina beds” fångades redan upp mycket bra (i princip i sin helhet) 
av det modellerade naturvärdeslagret för vegetation. 
 
Kommentar 2: Dessa habitat bör inkluderas i karteringsplanen som skapas i GI2A så att de karteras 
ordentligt. En hel del inventeringsdata finns ju redan, vilket lägger grunden för ett sådant arbete. 
 

1.3 Fiskar 

1.3.1 Viktiga lekälvar för lax och havsöring 

Viktiga lekälvar för lax och havsöring har sammanställts i en databas i HELCOM SALAR. Koordinater 
för de viktiga lekälvarnas utlopp i havet omvandlades till grid i 500 m upplösning. Dessa 
expanderades sedan (för att täcka lite större områden kring utloppen) med en cell i varje riktning till 
1500 x 1500 m stora områden vid varje utlopp i havet. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Tillförlitligheten är förhållandevis hög (de flesta viktiga utloppen är 
troligen representerade). 

1.3.2 Lekområden och uppväxtområden för torsk  

 
1.3.2.1 Östersjön  
Torsklekområden i Östersjön finns bland annat beskrivna i Bagge m.fl. (1994) ”The Baltic Cod”. Den 
finns tillgänglig på nedanstående adress. 
http://www.aqua.dtu.dk/~/media/Institutter/Aqua/Publikationer/Dana/dana_vol_10_pp_1_28.ashx 
 
Polygoner över dessa områden omvandlades till raster i 500 m upplösning för användning i den 
nationella kartan. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Lagren är grova och förhållandevis gamla. Dessutom ändras både 
utbredningen och volymen av torskens lekområden konstant i och med att faktorer som salinitet och 
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syrehalt ändras. Man kan ändå utgå att de stora kända lekområdena är representerade av dessa 
polygoner även om områdenas exakta utbredning och storlekar är osäkra och dynamiska. 
 
1.3.2.2 Västerhavet 
Polygoner för torsklekområden i utsjön på finns tillgängliga från ”Maringeografisk biologikalender”. 
Dessa omvandlades till raster i 500 m upplösning för användning i den nationella kartan. 
 
Torsklekområden karterades av dåvarande Fiskeriverkets Havslaboratorium 2004. Dessa inkluderar 
ett antal kustnära lekområden och utsjöbankar. 
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800019052/1348912831135/finfo
2004_6.pdf 
Också dessa omvandlades till raster i 500 m upplösning för användning i den nationella kartan. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Även dessa lager är förhållandevis grova och ett av lekområdena ser 
snarare ut att utgöras av ett skyddsområde. 
 

1.3.3 Utsjöbankar med höga naturvärden för fisk 

Utsjöbankars naturvärde för fisk bedömdes inom Utsjöbanksinventeringarna. Utsjöbankar som 
bedömdes ha höga naturvärden för fisk inkluderades som naturvärde för fisk och omvandlades till 
raster i 500 m upplösning. 
 
Natura 2000-området Gotska Sandön-Salvorev (som även inkluderar Kopparstenarna) inventerades 
inte i Utsjöbanksinventeringarna. I Bevarandeplanen för området står det att området antas vara ett 
viktigt reproduktionsområde för flera fiskarter såsom piggvar, skrubbskädda m.fl. men inga 
undersökningar nämns. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Dessa bygger på bedömningar baserade på provfisken som utförts inom 
utsjöbanksinventeringarna. Bedömningarna kan därmed anses förhållandevis tillförlitliga. De 
geografiska avgränsningarna är dock grova eftersom de utgörs av bankarnas gränser. 

1.3.4 Kustlekande fisk – intervjustudie utmed ostkusten 

En studie som bygger på intervjuer med yrkesfiskare ligger till grund för dessa lager. Polygoner med 
lekområden för olika arter längs kusten omvandlades till raster i 500 m upplösning för användning i 
den nationella kartan. 
 
Arter som ingår i kartan är: gös, strömming, skrubbskädda, piggvar, sik och siklöja. Abborre 
inkluderades inte eftersom den endast karterats i en mindre del av kusten. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Eftersom de här kartorna bygger på intervjustudier med fiskare är bilden 
med största sannolikhet inte komplett. Materialet är dock omfattande och kan till viss del bidra med 
en grov generell bild över utbredningsmönster av lekområden för några arter. Kartorna bör dock 
tolkas med försiktighet. Även de rumsliga avgränsningarna får anses som grova (har ritats på 
sjökort). 

1.3.5 Riksintressen för yrkesfiske (ej inkluderade) 

Riksintressen för yrkesfisket utgörs av områden som är viktiga för yrkesfisket. Dessa områden 
innehåller också förhållandevis höga tätheter av fisk. Lagret är karterat på nationell skala och 
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bedömdes efter diskussioner med Göran Sundblad som relevant för den nationella övergripande 
bilden. Originallagret utgörs av polygoner.  
 
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800018433/1348912833638/finfo
2006_1.pdf 
 
Eftersom nyare lager som representerar viktiga fiskeområden (landad vikt) med bättre geografisk 
upplösning erhölls från HaV (skapade av SLU) användes dessa istället, se avsnittet nedan. 

1.3.6 Yrkesfiske: landad vikt 

Två lager med landad vikt från yrkesfiske (från SLU) mottogs av HaV. De utgörs av raster i 5000 m 
upplösning. Lagren är: 
 
1.3.6.1 Pelagiskt fiske 
Koncentration av svenska pelagiska fångster med trål och not (sill, skarpsill, makrill och tobis). 
Detta delades in i två griddar: en med all landad vikt (allt över 0 kg/år), respektive en med landad vikt 
över 25 kg/år. 
 
1.3.6.2 Ej pelagiskt fiske 
Koncentration av övriga svenska fångster (framförallt torsk och andra bottenlevande fiskarter, 
havskräfta, nordhavsräka, och siklöja). 
Detta delades in i två griddar: en med all landad vikt (allt över 0 kg/år), respektive en med landad vikt 
över 500 kg/år. 
 
1.3.6.3 Sammanslagna griddar för yrkesfiske 
De ovanstående lagren slogs samman till två nya lager: Ett för yrkesfiske med all landad vikt samt ett 
för yrkesfiske med stor landad vikt enligt ovan. Endast stor landad vikt användes i den nationella 
kartan. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Kartorna ger en god geografisk bild över områden där mycket fisk fångas. 
Man kan därför utgå från att detta är områden med god tillgång på fisk. Anledningarna till att fiske 
bedrivs respektive inte bedrivs i olika amråden avgörs troligen inte enbart av förekomsten av fisk och 
kartorna måste tolkas utifrån detta. 

1.4 Fåglar 

1.4.1 Sveriges 21 viktigaste övervintringsområden för sjöfågel 

Leif Nilsson (Lunds Universitet) har bidragit med de viktigaste övervintringslokalerna för sjöfågel i 
Sverige. Övriga områden (såsom viktiga häckningsområden är inte tillräckligt karterade på nationell 
nivå). Citat från kommunikation med Leif: ”Skall vi däremot väga in häckande fåglar blir det ju lite 
svårare. Här finns ju en hel del områden som är av stor betydelse i skärgårdarna, men det är lite svårt 
att så direkt plocka ut dem. Vissa objekt när det gäller häckande är ju lätta såsom Karlsöarna m.fl., 
men i skärgårdarna kan det vara svårt. Det finns ju en hel del regionala inventeringar, men här har vi 
inte materialet samlat på sådant sätt att det bara är att plocka fram. Det saknas också nationella 
inventeringar, dessa startar faktiskt i år först. De regionala inventeringarna är spridda och meningen 
är att det materialet skall sammanställas för att användas vid beräkning av indikatorer för MSFD. Vi 
har påbörjat arbetet med en databas för detta material, men arbetet tar tid och de resurser vi fick 
från HaV och Naturvårdsverket räckte inte så långt. Vi avvaktar och hoppas de finner medel så vi kan 
göra det färdigt.” 
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Tillförlitlighet och kvalitet: Dessa områden är mycket välkända och lagret kan anses ha hög 
tillförlitlighet. Polygonerna är förhållandevis grova och utritade för användning på nationell skala. 

1.4.2 Häckningsområden från HELCOM BRISK (ej inkluderade) 

Bra nationella kartlager för viktiga häckningsområden saknas fortfarande (se citat från Leif Nilsson i 
avsnitt 6.1). HELCOM-projektet BRISK sammanställde häckningsområden i Östersjön. Detta bör alltså 
ses som preliminärt och ofullständigt men pekar ut en del viktiga områden. Detta polygonlager 
omvandlades till grid i 500 m upplösning för användning i den nationella kartan men valdes senare 
bort till förmån för IBA-områden (Important Bird Areas). 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Detta lager pekar ut vissa viktiga områden men bör anses grovt och 
ofullständigt. 
 

1.4.3 Utsjöbankar som identifierats som viktiga för sjöfågel i 

utsjöbanksinventeringarna 

Utsjöbankarnas värde för sjöfåglar rankades under Utsjöinventeringarna U1 och U2. Bankarna fick 
antingen inget värde eller något av värdena 1 (viss betydelse), 2 (nationell betydelse) eller 3 
(internationell betydelse). Utsjöbankarna i bottenviken undersöktas inte ur fågelsynpunkt under 
utsjöbanksinventeringarna och kunde därför inte inkluderas. Bankar som rankats som värde 2 eller 3 
togs med som naturvärde för fågel på utsjöbankar i den nationella kartan. 
 
Natura 2000-området Gotska Sandön-Salvorev (inkluderar även Kopparstenarna) inventerades inte i 
Utsjöbanksinventeringarna. I bevarandeplanen för området står det löst formulerat att området har 
betydelse för bland annat alfågel eftersom blåmusslan är viktig för arten. Bevarandeplanen säger 
vidare att blåmussla saknas på de grundare områdena (och spekulerar i att de kan ha blivit uppätna 
av fåglar) men att arten dominerar biomassan på större djup. Inga uppgifter om täckningsgrad eller 
annat kvantitativt mått förekommer i texten. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Lagret bygger på bedömningar från utsjöbanksinventeringarna. 
Bedömningarna kan anses förhållandevis goda för de bankar som bedömts. Alla bankar inkluderades 
dock inte i dessa projekt. Bedömningen för Gotska Sandön-Salvorev (enligt bevarandeplanen) är 
mycket grov och utgår till stor del från antaganden snarare än observationer. Området ingår dock till 
viss del i ett IBA-område (vilket har större tillförlitlighet men grova avgränsningar, se nedan). 

1.4.4 IBA-områden och HELCOM:s ”wintering areas” 

IBA-områden (Important bird areas) och övervintringsområden från HELCOM användes också. Dessa 
utgörs av polygoner vilka konverterades till grid i 500 m upplösning. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Kommentar från Leif Nilsson angående dessa lager, citat: ”Det är helt OK 
att ta med HELCOMs IBA och vinterområden. Då får man ju med lite mer av de viktiga områdena och 
dessa områden har utpekats internationellt. När det gäller vinterområdena har jag varit med och 
plocka ut dessa. Här tillkommer också en del viktiga häckningsområden, där vi ju inte har den riktiga 
nationella bilden.” 
Lagrens gränser är grovt dragna, vilket dock kan anses rimligt eftersom fåglar är mycket rörliga. 
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1.5 Marina däggdjur 

1.5.1 Sälar 

Polygoner över områden som identifierats som viktiga för gråsäl, knubbsäl och vikare användes. Data 
kommer från Naturhistoriska Riksmuseet. Observera att gråsäl och knubbsäl förekommer i betydligt 
större områden än de som markeras på kartan. Markerade områden är särskilt viktiga platser såsom 
viktiga ”haul-out sites” under delar av året. Arterna rör sig och födosöker inom så stora områden att 
det inte är relevant att markera dessa som särskilt naturvärde. Polygonen för vikare innefattar hela 
(eller åtminstone större delen av) det område som arten regelbundet vistas i. 
 
Polygoner med viktiga områden för sälar omvandlades till raster i 500 m upplösning för användning i 
kartan. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Lagren kan anses tillförlitliga. Det är viktigt att veta att lagren för gråsäl 
och knubbsäl pekar ut särskilt viktiga områden och att dessa arter rör sig över mycket stora områden 
under året. 

1.5.2 Tumlare 

 
1.5.2.1 Tumlare i Västerhavet 
Kartor över områden viktiga för tumlare i Västerhavet presenteras inom en utredning av skyddsvärda 
områden för tumlare i Svenska Vatten som AquaBiota utför på uppdrag av HaV. Dessa bygger på data 
från tumlare märkta med satellitsändare. GIS-lagret utgörs av polygoner vilka omvandlades till raster 
i 500 m upplösning för användning i den nationella övergripande kartan. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Tillförlitligheten kan anses hög. De geografiska avgränsningarna för så 
här rörliga arter blir dock alltid grova. 
 
1.5.2.2 Tumlare i Östersjön 
En mycket omfattande inventering av Tumlare i Östersjön har genomförts inom projektet SAMBAH 
(Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise). SAMBAH ska öka kunskapen om 
tumlare samt beräkna tumlartäthet och -antal i Östersjön. SAMBAH kommer att ta fram kartor över 
östersjötumlarens utbredningsområde och identifiera eventuella ”hotspots”, viktiga 
omvärldsfaktorer och områden med förhöjd risk för konflikter med mänskliga aktiviteter. Kartorna 
från SAMBAH-projektet förväntas bli tillgängliga under hösten 2015. Dessa kommer att tillföra viktig 
kunskap om tumlarna i Östersjön. Mer information on SAMBAH finns på projektets hemsida. 
http://www.sambah.org/ 
 
För den övergripande nationella kartan över grön infrastruktur användes preliminära 
inventeringsdata (detektioner) över sommarförekomster av tumlare från Sambah-projektet. 
Polygoner ritades runt områden med många detektioner av tumlare. Dessa omvandlades sedan till 
raster i 500 m upplösning för användning i kartan. Observera att detta är preliminära grova lager och 
att bättre kartor över viktiga områden för tumlare i Östersjön snart kommer bli tillgängliga och 
presenteras i den utredning som nämns ovan under hösten 2015. 
 
Tillförlitlighet och kvalitet: Geografiskt mycket grovt utritat lager vilket dock bygger på insamlade 
detektioner. Bättre lager väntas inom snar framtid från SAMBAH-projektet. 

http://www.sambah.org/
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2. Nationell övergripande bild 

2.1 Nationell övergripande bild med karterade naturvärden 

De ovan presenterade karterade naturvärdena användes för att skapa en nationell övergripande bild 
i 5 nivåer där 0 innebär inga karterade naturvärden och klasserna 1-4 identifierar områden med 
naturvärden där 1 är lägsta klassen (lägst antal naturvärden) och 4 är högsta klassen (högst antal 
naturvärden). 

2.1.1 Metodik för sammanslagningen 

De karterade naturvärdena delades in i följande grupper: 
- Bentiska naturvärden (bottenvegetation, bottenfauna och habitat/biotoper) 
- Fisk 
- Fågel 
- Marina däggdjur 

Samtliga lager i varje grupp slogs ihop i GIS till gemensamma lager för vardera gruppen med värdet 1 
(undantag var riksintresse för yrkesfiske samt BRISK bird breeding areas vilka inte användes eftersom 
bättre alternativ var tillgängliga). Dessa grupplager summerades sedan till ett gemensamt totallager 
med klasserna som beskrivs ovan. 

2.1.2 Kvalitetsaspekter och diskussion 

Kartan består av de underlag som beskrivs i denna metodbeskrivning. Underlagen har olika rumslig 
detaljgrad, är skapade med olika metoder och har varierande tillförlitlighet. Gemensamt är dock att 
de är skapade för användning på en övergripande nivå (t.ex. nationell nivå eller åtminstone över 
stora rumsliga enheter såsom havsområden). Ingen karta blir bättre eller mer detaljerad än de 
underlag den skapats från. Brister och osäkerheter i underlagen finns således kvar i den 
sammanlagda nationella kartan. De rumsliga mönstren är särskilt grova i utsjöområdena där många 
av naturvärdena utgörs av områden med höga naturvärden för pelagiska arter och fåglar. Detta får 
dock anses rimligt eftersom dessa arter är mycket rörliga och områdena är stora och förhållandevis 
homogena. Nedan följer ett kort resonemang om vad som utmärker områden med många 
naturvärden respektive områden med få naturvärden. 
   Inre kustområden med stora ytor med höga naturvärden är ofta grunda, ofta med en flikig kust eller 
skärgård. I dessa områden finns vanligen vegetationsklädda bottnar med höga naturvärden. Många 
höga naturvärden i form av viktiga områden för fåglar och fiskar återfinns också i dessa miljöer. 
   Grunda områden med höga naturvärden längre ut i exponerade miljöer (i ytterskärgårdar, på 
utsjöbankar etc.) utgörs ofta av höga naturvärden i form av bentiska djursamhällen, marina däggdjur 
och pelagiska fiskarter men även av områden viktiga för sjöfåglar. I tillräckligt grunda områden finns 
ofta även makroalgssamhällen med höga naturvärden 

   Djupa utsjöområden med höga naturvärden utgörs vanligen av områden viktiga för pelagiska 
fiskarter och marina däggdjur men i Västerhavet finns även höga naturvärden på bottnar på stora 
djup. Dessa naturvärden utgörs av olika djursamhällen (dominerade av exempelvis koraller, 
svampdjur eller olika grupper av infauna) och kan förekomma på både hårda och mjuka bottnar. 
   Utsjöområden utan karterade höga naturvärden är bland annat delar av utsjöområdena i Egentliga 
Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Detta innebär inte att biologiska värden saknas helt i dessa 
områden men generellt gäller att: inom stora områden med djupa bottnar i Östersjön är syrebrist 
vanligt (d.v.s. inga bentiska naturvärden). Pelagiska fiskar finns dock över hela området och t.ex. sälar 
och sjöfåglar rör sig över stora ytor men områdena har inte karterats som särkilt viktiga för någon 
grupp. Kartlagret som inkluderar lägre fångad vikt inom yrkesfisket täcker delar av dessa områden. 
Några andra exempel lägre naturvärden som finns inom dessa områden är några spridda 
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tumlarobservationer från Sambah-projektet samt några utsjöbankar vars naturvärden klassades som 
låga inom utsjöbanksinventeringarna. 
   Kustområden som endast har små områden med höga karterade naturvärden är främst djupa, 
branta kustavsnitt i Bottenhavet samt en del exponerade hårdare bottnar i Bottenviken. Djupa 
branta kuststräckor längs Höga Kusten är exempel på sådana områden. Här stupar ofta botten snabbt 
ner till så stora djup att vegetation saknas samtidigt som saliniteten är så låg att täta förekomster av 
blåmusslor är ovanliga. De naturvärden som syns i dessa områden är bland annat spridda grunda 
områden med vegetationsklädda bottnar med höga naturvärden, viktiga fågelområden, utlopp för 
viktiga lax- och havsöringsälvar samt områden viktiga för gråsäl och några områden med stora 
fångster inom yrkesfiske. Grunda exponerade hårda bottnar i Bottenviken har generellt inte lika höga 
naturvärden som motsvarande miljöer längre söderut. Detta beror på att blåmusslor och större 
makroalger saknas till följd av den låga saliniteten. Grunda mer skyddade områden i Bottenviken 
hyser däremot ofta kärlväxtsamhällen med höga naturvärden. 

2.1.3 Användning av kartan 

Kartan identifierar på ett nationellt plan områden med många respektive få naturvärden. Eftersom 
arbetet (med några undantag) begränsats till att inkludera nationellt heltäckande kartor finns fler 
underlag tillgängliga på regional och lokal nivå. Syftet med kartan är att ge en nationellt övergipande 
bild utifrån befintliga underlag och användningen bör anpassas efter det. Kartan är inte avsedd för 
planeringsändamål på fin skala, dels för att den rumsliga upplösningen (500 m) är för grov för sådana 
ändamål men också för att fler och mer detaljerade underlag ofta är tillgängliga på lokal eller regional 
skala. Kartan är inte skapad för att visa ekosystemtjänster. Flera av de ingående naturvärdena kan 
dock anses motsvara ekosystemtjänster. Det vore därför möjligt att använda de ingående kartorna 
över naturvärden för att skapa en motsvarande nationell karta över ekosystemtjänster. Urval och 
rankning av ingående naturvärden behöver då göras utifrån ett ekosystemtjänst-perspektiv. 
Eventuellt skulle ytterligare kartmaterial behöva inkluderas. Det är rimligt att anta att en karta över 
ekosystemtjänster åtminstone delvis skulle peka ut samma områden som den nationella 
naturvärdeskartan. 

2.1.4 Brister och förbättringsmöjligheter 

Kartan är avsedd att användas på ett översiktligt nationellt plan och bedöms ge en rimlig 
övergripande bild över kända naturvärden. Brister och kvalitetsaspekter för de olika ingående lagren 
beskrivs i samband med dessa i avsnitt 1.1 till 1.5. Några viktiga förbättringsmöjligheter listas här: 

- OSPAR-habitat och andra bentiska naturvärden i Västerhavet är mycket bristfälligt karterade. 
Här behövs kompletterande inventerings och modelleringsarbete. 

- Kartor över naturvärden på mjuka bottnar dominerade av infauna saknas. För att få en bra 
bild över dessa krävs omfattande karteringsarbete som innefattar inventeringar och 
modelleringar. 

- Bra kartor över funktionellt viktiga samt rödlistade HUB-biotoper saknas. Även här krävs 
omfattande karteringar. 

- Bra nationella kartor över häckningsområden för sjöfåglar saknas. Nya inventeringar krävs. 
- Bra nationella kartor över lek- och uppväxtområden för fisk saknas. Nuvarande kartor 

baserade på intervjustudier bör ersättas med kartor som baserade på inventeringsdata (t.ex. 
modellerade kartor). Troligtvis krävs omfattande inventeringar med olika metoder och 
efterföljande modelleringsarbete. 

 
Vissa viktiga brister har tills vidare kunnat kompletteras med ”förmodade” naturvärden vilka beskrivs 
i nästa avsnitt. Dessa kan dock inte ersätta riktiga kartor och bör snarare ses som en fingervisning om 
områden som kan ha höga naturvärden och därför bör karteras ur naturvärdessynpunkt. 
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Figur 3. Karterade naturvärden, 0 innebär inga karterade naturvärden och 4 innebär många karterade naturvärden, d.v.s. 
områden med höga naturvärden i alla ingående kategorier (bentos, fåglar, fisk och marina däggdjur). I kartan syns en del 
mindre spridda rutor med karterade naturvärden. Dessa utgörs av områden med stora fångster i yrkesfisket (fångster 
görs givetvis även kring dessa men mindre, se avsnitt 1.3.6 Yrkesfiske: landad vikt för mer information). 
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2.2 Nationell övergripande bild över områden med karterade samt 

förmodade naturvärden 

I arbetet med den nationella övergripande bilden av marin grön infrastuktur eftersträvades nationellt 
heltäckande kartor över naturvärden. För vissa naturvärden har sådana saknats och för några 
bentiska naturvärden kunde grövre modeller skapas på nationell skala. För andra naturvärden saknas 
användbara nationella kartunderlag helt och hållet till kartan. För att på ett översiktligt sätt 
komplettera kartan med saknade naturvärden ritades områden med förmodade naturvärden ut. 
Dessa områden har en lägre tillförlitlighet än de karterade naturvärdena (eftersom användbara 
kartunderlag saknas) men visar alltså områden med potentiellt höga naturvärden som inte ingår i 
existerande nationella kartor. GIS-analyser användes för att rita ut områden med miljöer som 
förknippas med dessa naturvärden (d.v.s. de naturvärden som inte karterats). Principer och 
tillvägagångssätt i arbetet med att rita ut förmodade naturvärden förklaras nedan. 
 

2.2.1 Några naturvärden för vilka nationella underlag saknas eller är 

geografiskt ofullständiga 

- Lek- och uppväxtområden för kustlekande fisk. Dessa finns karterade i några län, men 
underlaget bedömdes inte tillräckligt för en översiktlig modellering. Dessa miljöer ingår ofta i 
områden med vegetationsklädda bottnar med höga naturvärden. 

- Mjuka bottnar med djursamhällen av höga naturvärden. Finns karterade i några län men 
materialet bedömdes inte användbart för en grov översiktlig modellering. 

- Rödlistade HELCOM HUB-biotoper. Endast karterade på en mycket grov skala av HELCOM, 
vilken bedömdes oanvändbar på nationell skala. 

- Bottenfauna på Västkusten samt OSPAR-priority habitats. OSPAR-priority habitats har 
inventerats och punktdata från inventeringar användes för att rita ut områden med 
förekomst av dessa i Västerhavet. Utbredningen utanför de inventerade punkterna är dock 
fortfarande okänd. 

 

2.2.2 Miljöer med förmodade naturvärden som läggs till i kartan 

- Potentiella lek- och uppväxtområden för kustlekande fiskarter togs fram genom att 
intervallen för djup- och vågexponering i karterade lek- och uppväxtområden för abborre, 
gädda och mört analyserades. Uppgifter från projektet InterSik användes också. Detta 
resulterade i att 500-m celler med maximalt 4 m medeldjup samt maximal vågexponering 
”moderately exposed” togs ut som potentiella lek- och uppväxtområden. 

- Bottenfauna på Västkusten med höga naturvärden samt OSPAR priority habitats 
analyserades på samma sätt som ovanstående lager. Dessa naturvärden återfinns på både 
djupa och grunda bottnar samt på olika substrat och i olika vågexponeringar från skyddade 
till mycket exponerade klasser. Utsjöhabitaten på Västkusten analyserades också separat. 
Både mycket djupa och grundare utsjömiljöer samt både hårda och mjuka substrat var 
vanliga. Resultatet är att hela utsjöområdena måste inkluderas som potentiellt höga bentiska 
naturvärden innan bättre kartunderlag finns tillgängliga. Här finns ett tydligt karteringsbehov 
för grön infrastruktur.  

- Potentiellt höga naturvärden för infauna i Östersjön är svårt att identifiera på ett bra sätt. I 
Stockholms och Södermanlands län karterades dessa naturvärden och de högsta värdena 
återfanns mellan ungefär 20 och 60 meters djup i exponerade miljöer. På djupa bottnar inne i 
skyddade miljöer är syrebrist vanligt förekommande och dessa naturvärden förekommer 
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därför inte till lika stora djup inomskärs. Bottnar mellan 20 och 60 meters djup i exponerade 
områden täcker stora områden och osäkerheten får anses som mycket hög för detta 
potentiella naturvärde, särskilt i Bottenhavet och Bottenviken. Även här finns behov av 
kartering. 

 

2.2.3 Karta över karterade respektive förmodade naturvärden  

De potentiella/förmodade naturvärdena slogs ihop till ett gemensamt lager och de kända 
naturvärdena slogs ihop till ett annat gemensamt lager. En karta som visar områden med karterade 
naturvärden samt områden som förmodas ha höga naturvärden skapades (Figur 4). I vissa 
kustområden (exempel från Egentliga Östersjön, Södermanland i Figur 5) övergår karterade 
naturvärden direkt i förmodade. Detta beror ofta på att naturvärden för vegetation och/eller 
hårdbottenfauna sträcker sig ut till de djupa exponerade områden där förmodade naturvärden för 
mjukbottenfauna tar vid. I kustområden längre norrut är det istället vanligare att karterade 
naturvärden finns i en smalare zon längs kusten och att förmodade naturvärden tar vid längre ut 
efter ett mellanrum mellan dessa (exempel från Bottenviken i Figur 6). Skillnaden beror på att 
naturvärden i form av makroalger och hårdbottenfauna (främst blåmusslor) sträcker sig ut på hårda 
exponerade bottnar i Egentliga Östersjön och i delar av Bottenhavet. I Bottenviken däremot är 
saliniteten så låg att naturvärden i form av kraftigare makroalger och blåmusslor saknas. Naturvärden 
för vegetation i dessa delar utgörs av kärlväxter och kransalger vilka växer på grunda mjuka kustnära 
bottnar och i vikar och därför endast utgör en smal bård längs kusten. 
 

2.2.4 Användning av kartan 

Denna karta är ett komplement till ovan nämnda karta. Syftet är att komplettera med områden med 
potentiellt höga naturvärden som inte karterats nationellt. Osäkerheten för områden med 
förmodade naturvärdena är högre än för de karterade naturvärdena. Vissa av de förmodade 
naturvärdena har karterats och/eller inventerats på regional eller lokal skala i några områden men 
nationellt heltäckande kartor saknas. Områden med förmodade naturvärden identifierar därför att 
karteringsbehov på nationell övergripande skala men inte nödvändigtvis på regional eller lokal skala 
eftersom kartunderlag för några av dessa naturvärden finns för vissa områden men saknas för andra. 
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Figur 4. Områden med karterade respektive förmodade naturvärden. I kartan syns en del mindre spridda rutor med 
karterade naturvärden. Dessa utgörs av områden med stora fångster i yrkesfisket (fångster görs givetvis även kring dessa 
men mindre, se avsnitt 1.3.6 Yrkesfiske: landad vikt för mer information). 
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Figur 5. Exempel från kustområde i Egentliga Östersjön. Karterade naturvärden för vegetation och hårdbottenfauna 
övergår direkt i förväntade naturvärden för mjukbottenfauna. 
 

 
Figur 6. Exempel från Bottenviken. Karterade naturvärden för vegetation samt förmodade naturvärden i form lek- och 
uppväxtområden för kustlekande fisk finns närmast kusten. Längre ut från kusten på djupare bottnar i exponerade 
områden tar förmodade naturvärden för mjukbottenfauna vid. Stora icke-fintrådiga makroalger och blåmusslor saknas 
här. 
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3 Möjligheter till övergripande kartering av naturvärden i hela 

Östersjön 

Motsvarande kartor som inkluderar karterade och förmodade naturvärden i hela Östersjön (d.v.s. 
även andra i länders vatten) skulle kunna skapas med samma metodik som presenteras i den här 
metodbeskrivningen. Sådana kartor är särskilt relevanta för rörliga arter såsom fåglar, marina 
däggdjur och pelagiska fiskar där individer i Sverige och i andra länder ofta tillhör samma population. 
Viktiga områden för dessa arter (t.ex. lekområden eller övervintringsområden) är då inte bara viktiga 
ur svenskt perspektiv utan kan även vara viktiga på Östersjöskala och omvänt (viktiga områden för 
arter i Svenska vatten kan ligga i andra delar av Östersjön långt från Svenskt vatten). 
Användbara kartor på Östersjöskala finns för vissa organismer (t.ex. tumlare) men saknas eller har 
otillräcklig kvalitet för andra (särskilt för bentiska naturvärden). För vissa naturvärden kan lager från 
organisationer såsom HELCOM eller ICES troligen användes i en sådan karta. För andra naturvärden 
kommer nya kartor att behöva skapas genom en grov modellering eller GIS-analys och för detta 
arbete kommer en sammanställning av miljövariabler att behöva utföras (motsvarande det som 
utfördes för den här nationella karteringen).  
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Appendix 1. – GIS-lager över miljövariabler och andra lager som 

skapades och/eller samlades in för användning i modellering och som 

andra abiotiska underlag i arbetet med den nationellt övergripande 

bilden av marin GI 

Ett inledande GIS-arbete med att sammanställa, skapa och anpassa abiotiska GIS-lager utfördes. 
Arbetsgången som kortfattat beskrivs i detta appendix bygger på den GIS-logg som fördes under 
arbetet. 
 
Tre huvudkategorier av kartlager togs fram 

1) Landkarta (strandlinje) 
2) Standardgrid (mall för alla övriga lager) 
3) Miljövariabler av olika typer 

 
Samtliga skapade raster (griddar) täcker samma område som den expanderade standardgridden 
(exp5). Det innebär att de sträcker sig in en bit under land samt utanför EEZ för att täcka hela 
området utan att det blir tomma luckor intill land eller vid gränsen för EEZ. Värden som ligger utanför 
EEZ samt i områden som utgörs av land är extrapolerade och dessa områden är inte avsedda att 
användas. 
 
Tabell 3. Översikt över GIS-lager som skapades inom det inledande GIS-arbetet. Alla filer är i 500 m 
upplösning, SWEREF99 TM (utom filen ”Sverige_fast_land” som är en detaljerad polygon i shape-
format). Filerna har samma utbredning som standardgridden (exp5). 

Kategori Namn Förklaring 

Land Sverige_fast_land shape över Sveriges landmassor* 

djup och 
derivat 

djup djup, EUSeaMap, resamplat till 500 m upplösning 

slope beräknat från djup 

curv_1500 beräknat från djup 

curv_2000 beräknat från djup 

avstand mm 
euc_dist Euclidean distance från strandlinjen 

kuko_hela kustkomplexitet, meter kust inom varje cell 

antropogena 
variabler 

ais AIS (från sambah) 

mfv avstånd till miljöfarlig versamhet (mifo) 

tpv avstånd till tillståndspliktig versamhet 

övriga 
miljovariabler 

secchi siktdjup från EUSeaMap, resamplat till 500 m upplösning 

swm swm från EUSeaMap, resamplat till 500 m upplösning 

substrat skala mellan hårt 100, mjukt 0 

md_sal Ytsalinitet från MopoDeco 

tempm Medel av bottentemperatur från EUSeaMap 

standard-
griddar 

standardgrid hav ut till eez 

standard_exp5 hav ut till eez, expanderad med 5 celler på alla håll 

hav_land hav och land 

* Extraherad ur Lantmäteriets Fastighetskarta (enligt förbindelse för användning inom detta 
uppdrag). Denna fil får endast användas med tillstånd av Lantmäteriet. 
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Framtagande av strandlinje – hav 

Originalfil: Filer levererade från HaV mars 2015, mapp 2015-03-05-GSD-Fastighetskartans-strandlinje-
till-AquaBiota 
 

1. Dissolve – vatten 
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2. Multipart to singlepart – klicka på havet och exportera data! 
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1) Klippte sedan bort älvarna med en handritad polygon. 
 

Land 
2) Union – hav + länsgräns. Edit – ta bort hav! 
3) Dissolve! 
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Kustkomplexitet – linjelängd inom cell 

Originalfil: Kustlinjen, sammansatt av data från HaV (se ovan) 

1. Gör kustlinjen till en linjefil.  

2. Skapa en polygonfil genom Create Fishnet (Data Management). 

 
 

3. Genom verktyget Intersect skärs linjerna upp mellan varje polygonruta (output = linjefil). 

Lägg till en kolumn i linjefilen för längd. Räkna Calculate geometry för varje linjesegment. 
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4. Använd Spatial Join, med polygonerna som target features och linjerna som join features. 

Klicka i JOIN_ONE_TO_ONE, och högerklicka på längdkolumnen –> merge rule –> sum. Glöm 

inte att välja att polygonerna ska contain linjefilerna, inte intersect! 

 
5. Polygon to raster, välj att längdkolumnen ska avgöra värdet! 
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Djup och djupderivat 

Originalfil: depth_utm32n (Emodnet) 
1. Körde verktyget Shift på gridden (the Bathymetry map was constarcted during BALANCE project for 

the whole Baltic Sea by combining Bathymetry maps from Denmark, Sweden), och flyttade den 

således 100 m österut och 100 m söderut eftersom den låg snett tidigare.

 
2. Reclassify, alla värden över 0 sattes till 0 för att få bort positiva värden. 
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3. Focal statistics för att buffra vid kusten.
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4. Efter det gjordes Mosaic to new raster, med originallagret överst.

 
5. Körde sedan Resample för att få 500 m upplösning. Medel? The BILINEAR option, which 

performs a bilinear interpolation, determines the new value of a cell based on a weighted distance 

average of the four nearest input cell centers. It is useful for continuous data and will cause some 

smoothing of the data.

 

Curvature 

Följde vår mall för kurvatur (focal statistics och därefter subtrahera originallagret från medellagret 
som skapats med focal statistics). Ett curvature-lager beräknades med 1500 m radie och ett annat 
beräknades med 2000 m radie. Positiva värden = lokala upphöjningar, negativa värden = lokala 
sänkor. 
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Avstånd till MIFO  

MIFO (kartlagda miljöfarliga verksamheter). Originalfiler kommer från SAMBAH-projektet. 

1. Gjorde först en hav/land-gridd där land klassades som 100 och hav som 1.

 
 

2. Efter det gjordes en Cost Distance-beräkning. 
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3. Maskade sedan bort land. 

 

 

AIS (yrkestrafik) 

Originalfiler: SAMBAH (fråga Frida var de kommer ifrån) 

1. Körde Focal Statistics för att smeta ut gridden vid kusten.
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2. Mosaic to new raster. Ändrade till 500 m upplösning, orginalet var typ 2500 m.

 

 

 

 

 

 



35 
 

Bottensubstrat 

Originalfiler: SGU substrat, samt holas balance.  

1. Filerna som användes var SGU:s nationella substratlager, samt HOLAS BALANCE där SGU:s 

lager inte täckte (ffa Gotlands ostkust – Stockholms och Södermanlands ytterområden). 

 
 

2. Alla mjuka substrat klassades som ”soft” och alla hårda som ”hard” (samma som i rev och 

sandbanksrapporten). Hard innehåller även filling material, men dessa områden är så små att 

det på nationell skala är försumbart. 
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3. Polygonfilen för hårt och mjukt omvandlades till ett raster i 50 m upplösning. Som synes 

matchar den polygonen väl!
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4. Efter att klassat om mjukt till 1 och hårt till 10 så användes Moasic to new raster för att sätta 

ihop alla (en underliggande grid skapades för att fylla igen de små hål om fanns, denna 

klassades som mjuk). OBS! Klassade om mjukt till 0 och hårt till 100!

 
 

5. Sedan användes Aggregate (Spatial Analayst) för att få ett medel av alla rutor inom en 500 m 

ruta. Alltså erhölls värden mellan 0 och 100, där 0 är mjukt och 100 hårt. 

 

 


