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ABSTRACT 
The forest ecosystems on the calcareous bedrock of Gotland are very rich in species and are 

of national and international interest because of their unique qualities. The coniferous forest, 

with Scots pine (Pinus sylvestris) as the dominant tree species, covers about 40 % of the total 

land surface. 

An analysis of different map layers in ArcGIS showed that c. 20 % of the coniferous forest 

has an average age of more than 120 years. The largest areas are found in the north but 

smaller patches are also spread further south. 8,7 % of the coniferous forest is protected and 

3,2 % of the coniferous forest is both protected and more than 120 years old. To this figure, 

the landowners’ voluntary saved forest areas can be added. 

Connectivity analyses of the old-growth coniferous forests of Gotland showed that some areas 

were found to be more important than others. The most important area is yet unprotected and 

found between Bästeträsk and Bräntings haid nature reserves, but the second most important 

is part of the forest of Hall-Hangvar nature reserve.  

Gotland is in a relatively good condition for preserving the many times unique values found in 

the forests of the island. But measures have to be taken for this to be sustained. Modern clear-

cutting should be replaced by more gentle methods as selection felling as often as possible. 

Areas that are important for the joint connectivity should be given special concern when 

planning new reserves or maintenance of the ones already protected. 
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1 INTRODUKTION 

Den här studien syftar till att undersöka den gröna infrastrukturen för arter knutna till gammal 

barrskog på Gotland. Jag har undersökt hur mycket gammal (>120 år) barrskog det finns på 

Gotland och hur stor andel av den som är skyddad. Jag har även tagit fram rekommendationer 

för vilka skogsområden som bör prioriteras för skydd för att konnektiviteten i skogen ska 

bibehållas. Studien utgör mitt examensarbete på masternivå inom bevarandebiologi vid 

Uppsala universitet, läsåret 2013-2014.  

1.1 GOTLANDS SKOGAR 

Enligt officiella siffror är 121 000 hektar, det vill säga runt 40 %, av Gotlands 315 000 hektar 

stora landyta (Region Gotland 2013) täckt av produktiv skogsmark (Länsstyrelsen i Gotlands 

län 2006, Skogsstyrelsen 2013, Region Gotland 2013). Tall (Pinus sylvestris) dominerar men 

är en art som är känslig för sommartorka (Weber et al. 2007) vilket gör att öns skogar växer 

långsamt på kalkmarkernas torra och grunda jordar (Nitare 2009). Berggrunden tillsammans 

med öläget och den stora andelen småskaligt brukande har gjort att Gotlands skogar är något i 

särklass både vad gäller artsammansättning och naturtyper (Naturvårdsverket 2013a). 

Kalktallskogar hör till de artrikaste skogsekosystemen vi har i Norden med många rödlistade 

kärlväxter, insekter, svampar och landsnäckor. I inventeringar gjorda i kalktallskogar i 

Sverige, Norge, Finland och Estland han man sammanlagt hittat 765 kärlväxter och 165 

mossarter (Nitare 2009 och däri angivna referenser) vilket visar på skogarnas värde för den 

biologiska mångfalden. Kalktallskogar, överhuvudtaget, är mycket ovanliga på fastlandet, så 

det största ansvaret för bevarandet av dessa skogar och tillhörande arter i Sverige ligger på 

Gotland. I Estland finns större områden alvarskog och tillsammans med Gotland ansvarar man 

internationellt för de nordeuropeiska kalktallskogarna som skiljer sig mycket från kalkrika 

skogar längre söderut i Europa (Nitare 2009).  

SKOGSTYPER I BARRSKOG PÅ GOTLAND 

I Länsstyrelsen i Gotlands läns ”Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län” (2006) 

delar man upp den skyddsvärda gotländska barrskogen i tre skogstyper (kalkbarrskogar, äldre 

betespräglad barrskog och hällmarkstallskog) som man på Gotland har speciellt ansvar för att 

bevara. Dessutom finns det tre andra skogstyper som för övrigt är skyddsvärda 

(barrsumpskog, barrblandskog och barrsandskog) (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006).  

På kalkmark med högre boniteter, och där gran utgör minst 10 % av volymen, finner vi 

skogstypen kalkbarrskog. Artrikedomen vad gäller marksvampar, som är den viktigaste 

artgruppen att ta hänsyn till i dessa skogar, är mycket hög, men artrikedomen av kärlväxter, 

och eventuellt även mollusker, är också hög. Kalkbarrskog är en skogstyp som vi i Sverige 

har internationellt ansvar för (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006).  

Äldre betespräglad barrskog är en skogstyp som definieras av luckig och olikåldrig skog samt 

sitt, av kärlväxter, rika marktäcke. Gotland har ett stort nationellt ansvar för dessa skogar 
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eftersom den största arealen av landets skogsbetesmarker finns här och utbredningen minskat 

oerhört de senaste hundra åren (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006).  

På riktigt mager mark växer hällmarkstallskog. Bevarandevärdena sitter i de senvuxna och 

solbelysta träden och den döda veden som utgör substrat för bark- och vedlevande skalbaggar, 

varav många är rödlistade, men även andra insektsgrupper. Gotlands varma klimat gör att ön 

bildar en nordlig utpost för värmekrävande arter, och de väl sammanhängande 

hällmarkstallskogarna på främst norra delen av ön utgör ett viktigt habitat för många 

insektsarter (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006).  

Ytterligare tre skogstyper med varierande bevarandevärde finns på ön. De är dock inte 

ansvarsområden ur nationellt eller internationellt perspektiv. Barrsumpskog är inte någon 

vanlig skogstyp på Gotland eftersom mycket mark har dränerats genom dikning. 

Artrikedomen är oftast inte så hög, men eftersom skogstypen är så ovanlig på ön har den hög 

prioritet. Barrblandskog på näringsrik och mer eller mindre basisk mark är förhållandevis 

ovanlig på Gotland och har på grund av sin produktivitet ofta avverkats i skogsbrukssyften. 

Ur naturvårdssynpunkt har den därför hög prioritet för skydd om värdena i form av 

skyddsvärda arter finns kvar. Till sist finns barrsandskog som täcker Gotska Sandön, men som 

för övrigt är ovanlig på Gotland (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006). 

SKOGENS ANVÄNDNING 

Den gotländska skogen ägs i mycket stor utsträckning (86 % av arealen) av privatpersoner 

som ibland brukar sin skog på traditionellt vis, ibland inte alls och ibland genom modernare 

metoder så som trakthyggesbruk. Historiskt sett har skogen nyttjats småskaligt genom 

plockhuggning till ved och virke (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006). I detta brukande tar 

man hand om det mesta av träden med följden att det finns ganska ont om död ved i de 

gotländska skogarna (Naturvårdsverket 2013a), vilket är bekymmersamt för alla de arter som 

är beroende av död ved (Dahlberg 2008, Naturvårdsverket 2013a). Utöver att vara 

virkesförråd har skogen även fungerat som betesmark.  Skogsbetesmarker har minskat mycket 

i hela landet (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006), vilket beror på effektivisering och i viss 

mån även anpassningar till EU:s regler för miljöstöd (Nitare 2009). Skogsbetesmarker är 

oftast för glesa för att vara riktigt produktiva vad gäller virke, och har för mycket träd för att 

fungera som optimala betesmarker. Genom att använda plockhuggning har marken alltid 

hållits trädbeklädd, vilket skapat en kontinuitet som varit mycket gynnsam för mängder av 

arter. Till exempel är mykorrhizasvampar helt beroende av den skogliga kontinuiteten, vilket 

resulterar i att fina kontinuitetsskogar ofta har en rik svampflora, inte sällan med rödlistade 

arter (Nitare 2006, Naturvårdsverket 2013a).  

Dagens skogsägare har andra produktionsmässiga krav än tidigare generationer, vilket lett till 

att trakthyggesbruk blivit vanligare. Även omläggning av skogsmark till andra ägoslag, till 

exempel åkermark har blivit vanligare. Vid kalavverkning bryts kontinuiteten och flertalet 

arter kan inte hämta sig efter ett sådant ingrepp. Den skog som växer upp efter avverkningen 

kan ha ett helt annorlunda klimat vad gäller markfuktighet och ljusinsläpp (Hannerz och 

Hånell 1997) och även sakna många av de kvalitéer som mer kräsna skogsarter kräver, 
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exempelvis död ved (Nitare 2006, Dahlberg 2008, Pettersson 2013) eller riktigt gamla träd 

(Pettersson 2013).  

Vissa skogsägare lämnar skogen att växa igen vilket kan göra det svårt för vissa arters 

fortlevnad i området (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006). Exempelvis växer många torra 

kalktallskogar igen med tynne, det vill säga taggiga buskar som en, slån och rosor. Blir 

buskskiktet 70 % eller mer försvinner många av värdena knutna till fältskiktet (Nitare 2009).  

I de torra tallskogarna finns många rödlistade fjärils- och skalbaggsarter (Jansson 2005) som 

skulle kunna påverkas negativt av igenväxningen. Igenväxning i form av träd hindrar även 

tallarnas frögroning och i förlängningen skogens återväxt (Nitare 2009).  

GAMMELSKOGSARTER OCH DERAS SPRIDNINGSAVSTÅND 

Förutom att arter har olika förutsättningar för att etablera sig och leva i olika miljöer har de 

också olika möjligheter att sprida sig till nya områden. Nedan följer kortfattade beskrivningar 

och spridningsavstånd för ett antal arter mossor, kärlväxter, svampar och skalbaggar vilka går 

att återfinna i gammal skog på Gotland.  

Knärot (Goodyera repens) är enligt Ingrid Thomasson och Magnus Martinsson (pers. komm.) 

en art som finns i gammelskog på Gotland. Orkidén växer i barrskog med lång kontinuitet och 

får näring från mykorrhiza i marken. Arten är känslig för modernt skogsbruk och är klassad 

som NT (nära hotad) på Rödlistan (Olsson 2011). En studie av Brzosko et al. (2013) har visat 

att majoriteten av knärotens frön hamnar inom 0,2 m från moderplantan och att det maximala 

spridningsavståndet är 2,2 m vilket är mycket kort i jämförelse med spridningsavståndet hos 

orkidéarten kal knipprot (Epipactis phyllantes), som kan sprida sig 100 m enligt 

ArtDatabankens bedömning (Ulf Bjelke pers. komm.). Frön till kal knipprot är drygt en mm 

långa (Young 1962, Ecological Flora of the British Isles 2014a) medan knärotens frön väger 

0,002 mg (Harper et al. 1970, Ecological Flora of the British Isles 2014b). Eftersom de olika 

arternas fröstorlek anges i längd respektive vikt är en jämförelse svår att utföra, men 

rimligtvis borde knärotens frön kunna spridas ungefär lika långt som frön från kal knipprot.  

Stor revmossa (Bazzania trilobata), flagellkvastmossa (Dicranum flagellare) och 

nålkvastmossa (Dicranum tauricum) är alla arter knutna till gammelskog (Tomas Hallingbäck 

pers. komm.). Arterna växer ofta på död ved i skog med hög luftfuktighet (Hallingbäck och 

Holmåsen 1985, Hedenäs och Bisang 2004, Atherton et al. 2010). ”Ingen av de tre arterna är 

funna med sporer i Sverige utan alla sprids med fragment som blåser av (inom närmaste 5 m), 

/trillar av (inom 1 m radie) eller fastnar på djurfötter eller människostövlar (10 m – 100 m). 

Inom ett år är nog spridningsavståndet inom 10 m, inom 100 år nog snarare 1 km.” (Thomas 

Hallingbäck pers. komm.).  

Strävlosta (Bromopsis benekenii) och skugglosta (Bromopsis ramosa) är två gräs som är 

lämpliga indikatorer för att visa på gammelskog med höga värden enligt Ingrid Thomasson 

och Magnus Martinsson (pers. komm.). Även Nitare (2009) anger strävlostan som signalart. 

Båda gräsen är kalkgynnade och återfinns i örtrik barrskog (Ryberg och Brunet 1996, 

Snogerup och Brunet 1996). Strävlosta är klassad som NT (nära hotad) (Ryberg och Brunet 

1996) och skugglosta som VU (sårbar) (Snogerup och Brunet 1996) på Rödlistan. 
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Spridningsavståndet för båda gräsen är bedömt till 50 m enligt den lista med schablonvärden 

som ArtDatabanken använder (Ulf Bjelke pers. komm.). 

De fjälliga taggsvampar (släktet Sárcodon) som finns med på Rödlistan är alla bra signalarter 

för äldre barrskog med lång kontinuitet (Nitare 2006, Anders Dahlberg pers. komm.).  På 

Gotland finns det nio arter som alla antingen är klassade som EN (starkt hotad) eller VU 

(sårbar) på Rödlistan (Nitare 2006). Eftersom svamparna är mykorrhizabildande och lever i 

symbios med de träd som finns på platsen är de gynnade av en lång trädkontinuitet.  En och 

samma svampindivid kan vara sammanlänkad med flera träd samtidigt och vara mycket äldre 

än träden i sig. Tar man bort bara vissa av träden på platsen genom plockhuggning kan 

svampen leva vidare (Nitare 2006, Nitare och Högberg 2012) medan den inte överlever 

kalavverkning, som är det största hotet mot svamparterna (Nitare 2006). Igenväxning är också 

ett hot eftersom fruktkropparna främst bildas i förtunnade humuslager (Nitare 2006, Nitare 

och Högberg 2012).  Sárcodon-arter verkar vara konkurrensstarka där de väl har etablerat sig 

men konkurrenssvaga vid nyetablering. Nyetableringar verkar endast kunna ske på rötter 

oinfekterade av mykorrhiza, vilket borde innebära att plantor uppkomna genom frösådd på 

plats är att föredra framför förodlade varianter från plantskolan (Nitare och Högberg 2012). 

En återetablering av svampen efter en kalavverkning kan ta mycket lång tid om det 

överhuvudtaget alls kan ske (Nitare 2006). På Gotland har den vegetativa tillväxten hos 

lilaköttig taggsvamp (Sarcodon fuligineoviolaceus) uppmätts till 3 cm per år (Nitare och 

Högberg 2012). Ektomykorrhizasvampar, som exempelvis Sárcodon, kan via sina sporer 

sprida sig flera kilometer iväg, men lokaler mer än en kilometer bort har mycket svårare att bli 

koloniserade (Peay et al. 2012). 

Vedlevande skalbaggar knutna till gammelskog kräver främst tillgång till riktigt gamla och 

solbelysta tallar. Stora arealer orörd skog verkar gynna flertalet arter vilket tydligast ses på 

Gotska Sandön (Pettersson 2013). Niklas Franc (pers. komm.), Mats Jonsell (pers. komm.), 

Roger Pettersson (pers. komm.) och Lars-Ove Wikars (pers. komm.) har alla bidragit med 

information om vilka arter som främst kopplas till gammal barrskog på Gotland och vilka 

spridningsmöjligheter arterna bör kunna ha. Tallgångbagge (Cerylon impresson) har ett 

uppskattat spridningsavstånd på mindre än en mil medan linjerad plattstumpbagge (Platysoma 

lineare), tallbarksvartbagge (Corticeus fraxini), tallbarkbagge (Bothrideres coarctatus), hårig 

blombock (Pseudostrangalia pubescens) och gulfläckig praktbagge (Buprestis novemaculata) 

har ett uppskattat spridningsavstånd på 1-3 mil enligt Niklas Franc (pers. komm.). Enligt 

Roger Pettersson bör reliktbock (Nothorhina muricata) kunna sprida sig mer än en mil (pers. 

komm.) och Lars-Ove Wikars lägger till att långhorningar och praktbaggar bör ha en 

spridningsförmåga på 1-20 km (pers. komm.). Wikars (pers. komm.) anger att smedbock 

(Ergates faber), svart praktbagge (Anthaxia similis) och åttafläckig praktbagge (Buprestis 

octoguttata) skulle kunna komplettera min lista på arter som kan återfinnas i gammal tallskog 

på Gotland. De aktuella arternas spridningsförmåga har inte undersökts vetenskapligt men 

andra studier visar exempel på vedlevande skalbaggsarter som kan flyga 5-45 km (Jactel och 

Gaillard 1991), i medel 12 respektive 7 km (Jonsson 2003) och minst 1 km (Jonsell et al. 

1999).  
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1.2 MILJÖMÅL 

Vid FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya, Japan, 2010 (Regeringskansliet 2010) 

beslutade man att minst 17 % av alla terrestra områden och sötvattensområden ska vara 

skyddade senast 2020. Extra hänsyn ska tas till områden som är speciellt viktiga för 

biodiversiteten eller ekosystemtjänsterna.  Områdena ska vara representativa och 

sammanbundna i landskapet. Till 2020 ska även tillståndet för erkänt hotade arter ha 

stabiliserats alternativt förbättrats (Convention on Biological Diversity 2014a, Convention on 

Biological Diversity 2014b). 

Det sätt som man i Sverige valt att jobba för en bättre miljö är genom att formulera mål för 

framtiden. De är konkretiserade i 16 miljömål och antagna av riksdagen med bred majoritet 

(Naturvårdsverket 2014). Flera av miljömålen, till exempel ”Ett rikt växt- och djurliv” 

innefattar även skogen, men det finns ett specifikt miljömål med fokus på skogen som heter 

”Levande skogar”. Målsättningen är att miljömålen ska vara uppfyllda 2020 

(Naturvårdsverket 2013b). Miljömålet Levande skogar handlar om att grundläggande 

processer ska vara i balans och att skogens biologiska värden ska bibehållas. Till exempel ska 

skogens kemi, hydrologi och biologi fungera utan störningar så vi kan dra nytta av de 

ekosystemtjänster skogen ger oss. En annan viktig del är att se till att den biologiska 

mångfalden bevaras genom att skogens arter har gynnsam bevarandestatus och kan utvecklas 

och sprida sig inom sina naturliga spridningsområden (Naturvårdsverket 2012a). Skogens 

produktions- och miljömål ska vara jämställda, alltså väga lika tungt vid bedömningar 

(Angelstam och Mikusinski 2001). 

HUR SKA MÅLEN UPPNÅS? 

Varken på nationell (Naturvårdsverket 2012b) eller regional (Naturvårdsverket 2013c) nivå 

anser man att miljömålet Levande skogar kommer kunna nås på utsatt tid. Miljömålet Ett rikt 

växt- och djurliv anser man inte heller kommer kunna nås på vare sig på nationell 

(Naturvårdsverket 2012c) eller regional nivå till 2020 (Naturvårdsverket 2013d). 

Skogsstyrelsen distrikt Gotland, som på regional nivå gör bedömningen om målet Levande 

skogar kan uppnås, hävdar att de värdefulla skogsmiljöerna minskar alltmer och att 

bevarandeinsatserna är otillräckliga. Länsstyrelsen i Gotlands län förutspådde 2006 att många 

arter skulle komma att försvinna inom 20-30 år. 

Främsta sättet att arbeta för att uppfylla de delar av miljömålet som handlar om bevarande av 

biologisk mångfald är att på olika sätt skydda värdefull skog från hotande åtgärder. Det kan 

man göra genom att köpa upp eller betala intrångsersättning för skog som ur 

naturvårdssynpunkt är värdefull och skydda den i naturreservat och nationalparker, teckna 

naturvårdsavtal med markägaren eller besluta om biotopskydd. Enskilda skogsägare kan 

också göra frivilliga avsättningar av vissa skyddsvärda områden och genom 

miljöcertifieringssystem få bättre betalt för den övriga skog som avverkas.  

Ett annat angreppssätt som kan komma att bli vanligare i Sverige är att väga in naturvärdenas 

placering ur ett landskapsperspektiv för att förbättra chansen att kunna bevara dem. Genom att 

undersöka landskapets gröna infrastruktur kan man se och lösa problem mer storskaligt. 

Ekosystem i balans, med förmåga att hysa livskraftiga populationer för alla de arter som ingår 
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i ekosystemet och som i sin tur upprätthåller de processer och ekosystemtjänster vi är 

beroende av, är grundtanken som ska integreras i den fysiska planeringen och utvecklingen, 

både lokalt och regionalt (Naturvårdsverket 2013d). 

1.3 EKOLOGISK TEORI  

TRÖSKELVÄRDEN 

Arter har olika krav på storleken av lämpligt habitat som de behöver för att fortleva och 

föröka sig. Den lägsta nivån av andel habitat i landskapet under vilken en population inte 

överlever kallas artens tröskelvärde (With och Christ 1995, Angelstam och Mikusinski 2001, 

Fahrig 2001). Det finns inte något gemensamt tröskelvärde som gäller för alla arter, utan 

tröskelvärdet bestäms av fyra parametrar: artens reproduktivitet, spridningsvillighet, 

mortalitet utanför habitatet och habitatets fragmentering i landskapet (Fahrig 2001). Fahrig 

(2001) har genom simuleringar kommit fram till att arters reproduktionstakt har störst 

betydelse för arters utdöendetröskel, därefter följt av emigrationsvilligheten. Arter som har låg 

reproduktivitet, hög emigration och hög mortalitet utanför habitatet har de största behoven av 

att ha en stor andel lämpligt habitat i landskapet. Arter med svag reproduktion kan vara så 

kallade K-strateger vilka har konkurrensfördelar mot r-strateger i stabila miljöer. R-strateger 

är opportunister, det vill säga arter som har snabb reproduktion och möjlighet att snabbt 

utnyttja en ny resurs. Den typiska K-strategen har långsam tillväxt, sen mognad och låg 

reproduktion i form av fåtal avkomma, men ett långt reproduktivt liv, som exempelvis 

kungsörn. Arter med liten population eller litet utbyte mellan subpopulationer kan också ha 

svag reproduktion på grund av inavel. (Andersson et al. 2007) En hög emigrationsvillighet 

kan finnas hos arter som utvecklats i landskap med hög andel lämpligt habitat i landskapet 

(Fahrig 2001). Spridningsdödligheten i sådana områden är låg och det kan då ha gett fitness-

fördelar att söka sig bort från hemområdet genom minskad inomartskonkurrens och högre 

reproduktion till följd av ökad genetisk variation.  

Bevarandeåtgärder skulle kunna fokuseras på någon av de fyra parametrarna som påverkar 

tröskelvärdet eller på andelen habitat i landskapet. Arters reproduktivitet och 

emigrationsvillighet har vi svårt att påverka, så enligt Fahrig (2001) bör man främst prioritera 

skydd och restaurering av fullvärdigt habitat. I fall detta inte är möjligt ger förbättringar av 

omgivande landskap den bästa effekten eftersom arternas mortalitet utanför sitt egentliga 

habitat då minskar. 

Studier har undersökt hur stor andel av landskapet som behöver vara täckt av ett visst habitat 

för att arterna knutna till det habitatet ska kunna fortleva där. De flesta studierna kommer 

fram till att arters tröskelvärde ligger ungefär vid 10-30% av landskapet (Andrén 1994 

(review av skogslevande djur), Angelstam et al. 2004 (17 skogsfågelarter runt Östersjön), 

Angelstam 2004 (tjäder och orre), Wikars 2004 (raggbock)). Baserat på detta anges ofta 20 % 

av ett landskap vara ett schablonmässigt tröskelvärde för den kritiska nivån av andelen habitat 

under vilken en ytterligare minskning kraftigt försvårar för arternas överlevnad (With och 

Christ 1995, Angelstam och Mikusinski 2001, Fahrig 2001). 

För vissa arter är det mindre intressant att ange hur stor andel av landskapet som behöver vara 

fördelaktigt habitat för att de ska trivas. Exempelvis kan andelen död ved vara ett bättre mått 
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för att beskriva ett lämpligt habitat (Poulin et al. 2008 (amerikansk trädkrypare), Bütler et al. 

2004 (tretåig hackspett)). 

AVVERKNINGENS EFFEKTER PÅ LANDSKAPET OCH BIODIVERSITETEN 

När ett område med gammelskog omvandlas till något annat sker flera saker. Dels minskar 

ytan av total mängd gammelskog och dels blir gammelskogen mer fragmenterad vilket 

betyder en ökad isolering med längre avstånd mellan kvarvarande gammelskogar (Moilanen 

och Hanski 2001, Fahrig 2003). Ett minskat habitat kan leda till en minskad population, vilket 

kan leda till genetisk utarmning, minskad spridningsförmåga och minskad reproduktion 

(Moilanen och Hanski 2001, Fahrig 2003). Alternativt blir individerna tvungna att leva mer 

tätt inpå varandra med ökad inomartskonkurrens som följd. En ökad isolering betyder att olika 

subpopulationer får svårare att utbyta genetiskt material eftersom färre individer kommer 

lyckas ta sig mellan områdena (Moilanen och Hanski 2001, Fahrig 2003). Om området som 

tidigare var beväxt med skog, i och med avverkningen delade av ett större 

gammelskogsområde, så har även skogsområdena blivit fler med ökade, eller åtminstone 

förändrade kanteffekter som följd. Kanteffekter kan vara både av godo och ondo (Fahrig 

2003). Chansen att individer lämnar sitt habitat ökar, vilket kan leda till ökad emigration och 

spridning till nya områden (Fahrig 2003), men även en ökad mortalitet till exempel i form av 

ökad predation eftersom arten inte är lika välanpassad utanför sitt habitat (Moilanen och 

Hanski 2001, Fahrig 2003). Ibland kan fragmentering dessutom leda till att tidigare fullgott 

habitat snörps av och blir för litet för att hålla egna populationer. Därmed kan områden som 

inte direkt omvandlas från ett habitat till ett annat ändå indirekt påverkas (Moilanen och 

Hanski 2001, Fahrig 2003). 

Vad gäller effekter på biodiversiteten så har minskning av habitatets yta en stark negativ 

effekt på biodiversiteten (Fahrig 2003). Huruvida ett fåtal stora eller många små områden 

(eng. SLOSS, Single Large Or Several Small) är det mest effektiva vad gäller skydd av 

värden i naturvårdssyften, givet att den skyddade arean är konstant, har diskuterats flitigt 

(Fukamachi et al. 1996, Hanski 2000, Tischendorf och Fahrig 2000, Ovaskainen 2002, Fahrig 

2003, Tjørve 2010, Saura et al. 2011, Pettersson 2013). Fahrig (2003) hävdar att ren och skär 

fragmentering av ett habitat, alltså om samma mängd habitat ligger samlat eller utspritt i 

landskapet, har svaga effekter på biodiversiteten, och kan lika gärna ha positiv som negativ 

verkan. Vill man skydda så många arter som möjligt tyder en del andra forskningsresultat på 

att man bör välja många små områden (Fukamachi et al. 1996, Ovaskainen 2002), men är det 

ovanliga arter som man vill bevara så gynnas de av stora områden (Fukamachi et al. 1996, 

Pettersson 2013). I stora områden kan populationerna nå en hög abundans genom att 

dödligheten är mindre (Ovaskainen 2002), vilket förklaras av att arten är anpassad till 

habitatet och inte lika lätt hamnar i kantzonen eller utanför habitat där dödligheten normalt 

sett är högre (Moilanen och Hanski 2001, Fahrig 2003). En hög abundans innebär också att 

populationen kan hålla en hög genetisk diversitet (Andersson et al. 2007).  Enligt Ovaskainen 

(2002)  förväntas antalet individer som emigrerar och immigrerar vara högre i stora habitat, 

vilket kan bero på att ett stort habitat kan hålla en stor population som producerar mer 

avkomma än en liten population, och eftersom området är stort finns det en större chans att 

individer hittar till området. Fahrig (2003) menar däremot att chansen att individer lämnar sitt 
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habitat ökar om habitatet är uppdelat i fler små områden eftersom individer lättare hamnar i 

kantzonen eller utanför habitatet, eftersom kantzonen är större i förhållande till arean i mindre 

områden. Vad gäller arters förutsättningar att fortleva över tid verkar större områden vara att 

föredra, dock med en liten varning för att ”lägga alla ägg i samma korg”, ifall det enda 

området skulle råka ut för något oförutsett (Hanski 2000, Ovaskainen 2002).  

Hanski (2000) och Fahrig (2001) framhåller att det är en god idé att genom åtgärder förbättra 

eller skydda områden i närheten av andra områden som redan har höga värden, för att 

avståndet inte ska utgöra något hinder för migrationen. Saura et al. (2014) hävdar att små 

områden, under förutsättning att de inte är för små för att hålla en population, kan binda 

samman större områden genom att fungera som ”stepping stones”. Dessa små områdens 

verkan kräver däremot lång tid (Saura et al. 2014). 

KONNEKTIVITET 

Konnektivitet är ett mått på hur sammanlänkade olika habitatområden är i ett landskap och 

hur lätt det är för arter att sprida sig mellan dem (Tischendorf och Fahrig 2000, Goodwin 

2003). Det finns flera olika sätt att mäta konnektivitet, krav på vad som bör ingå och åsikter 

om vilken skala konnekivitet ska mätas på, men i grunden är man överens om att strukturell 

konnektivitet är en funktion av områdens area och avstånd från varandra (Tischendorf och 

Fahrig 2000, Moilanen och Hanski 2001, Goodwin 2003, Saura et al. 2011). Beräknas 

funktionell konnektivitet, vilken är mer biologiskt intressant, läggs parametrar som har med 

arter att göra in i beräkningarna. Det kan till exempel handla om en arts mortalitet i 

omgivande landskap (matrix) som inte utgör dess egentliga habitat, artens spridningsförmåga 

eller dess benägenhet att emigrera (Tischendorf och Fahrig 2000, Moilanen och Hanski 2001, 

Goodwin 2003, Saura et al. 2011). 

1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I min studie ville jag undersöka den gotländska barrskogen ur ett landskapsekologiskt 

perspektiv med inriktning på habitatets utbredning idag och utsikter för framtiden ur ett 

bevarandeperspektiv. Ett annat syfte var att ta fram en metod för att undersöka om det finns 

en funktionell grön infrastruktur för gammal barrskog på Gotland.  

FRÅGESTÄLLNINGAR: Hur mycket gammal (>120 år) barrskog finns det på Gotland? Hur 

stor andel av gammelskogen är skyddad? Har vi marginaler för att bevara den biologiska 

mångfalden för framtiden? Vilka skogsområden bör prioriteras för skydd för att 

konnektiviteten i skogen ska bibehållas?  

2 METOD OCH MATERIAL 

För att besvara frågeställningarna valde jag att arbeta med ett antal kartlager i 

datorprogrammet ArcGIS (ESRI Inc. 2014). Kartlagren bearbetades så de visade just de delar 

som jag var intresserad av och analyserades därefter av Conefor Inputs (Jenness Enterprises 

2011, http://www.jennessent.com/arcgis/conefor_inputs.htm) och Conefor 2.6 (Conefor 2014, 

http://www.conefor.org/coneforsensinode.html) som räknade ut vilka skogsområden som har 

störst betydelse för landskapets gröna infrastruktur.  Jag valde att avgränsa undersökningen 

http://www.jennessent.com/arcgis/conefor_inputs.htm
http://www.conefor.org/coneforsensinode.html
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till att omfatta Gotlands barrskog eftersom det finns mycket gammal och artrik sådan kvar på 

Gotland och att den inte tidigare undersökts ur ett landskapsekologiskt perspektiv. Skog som 

domineras av andra trädslag än tall eller gran plockades bort från kartlagren, liksom områden 

som hade avverkats sedan skogen inventerades. Som avgränsning för vad som är gammal 

skog och inte använde jag mig av Riksskogstaxeringens definition eftersom det är den 

definition som främst används. ”Gammal skog” i södra Sverige är sådan skog där 

beståndsmedelåldern (medelåldern av alla träd i ett bestånd) är över 120 år (Naturvårdsverket 

2013e, Sveriges officiella statistik och Institutionen för skoglig resurshushållning SLU 2013). 

För en del arter är den skogliga kontinuiteten viktigare än trädens ålder, men eftersom något 

sådant lager inte finns kunde detta inte tas med i avgränsningarna av de viktigaste områdena. 

Det som i mina analyser klassades som gammal barrskog är inte någon enhetlig typ av skog. 

Olika platsers geologi ger mycket olika förutsättningar, främst vad gäller tillgång till vatten 

och näringsämnen.  En gammal torr hällmarkstallskog skiljer sig mycket från en skog som 

växer på näringsrik och fuktig mark, både vad gäller trädens förutsättningar att växa sig stora 

och vilka arter som är anpassade att leva i de olika miljöerna. I den här studien togs dock inga 

hänsyn till sådana mer detaljerade parametrar utan all skog över en viss ålder behandlades 

likvärdigt. Eftersom Gotska Sandön ligger så pass långt ifrån Gotland som den gör, 38 km 

norr om Fårö, (www.gotland.net 2014) bedömde jag att de arter som finns där ej tillhör 

samma metapopulationer som finns på Gotland, möjligen med undantag för vissa 

skalbaggsarter. Analyser som inkluderar Gotska Sandön var därför inte intressanta för mitt 

syfte. En separat analys av Gotska Sandön ansåg jag inte heller var relevant eftersom ön redan 

är skyddad som nationalpark vilket borde innebära att där redan finns de bästa 

förutsättningarna för att hysa livskraftiga populationer av barrskogsarter knutna till gammal 

skog. Skog som drabbats av brand utgör i mångt och mycket ett helt separat habitat i 

jämförelse med skogen runt omkring. Branddrabbade områden kräver en helt separat analys, 

vilken inte genomfördes inom min undersöknings ramar. 

2.1 KARTUNDERLAG 

Nedan följer beskrivningar av de kartlager som användes till studien.  

RASTERLAGER 

Från kNN-Sverige 2010 använde jag lagren ”virkesförråd tall”, ”virkesförråd gran” och 

”beståndsmedelålder” (SLU 2013). Ett rasterlager kan bara innehålla uppgifter om ett dataset 

men kombineras flera lager går det att söka fram mer detaljerade data. I lagren har varje pixel 

eller ruta storleken 25x25 m, det vill säga 0,625 ha. Datat baseras på Riksskogstaxeringens 

stickprovsundersökningar i fält, vilka på Gotland utgörs av ca 250-300 provytor (Mikael 

Egberth pers. komm.) samt satellitdata där pixelvärden beräknas fram genom en metod som 

heter k Nearest Neighbours (kNN). Skattningarna av kNN har gjorts på den mark som 

Lantmäteriets vägkarta har klassat som skogsmark. (SLU 2014). KNN-Sverige 2000 (SLU 

2013) var det lager jag först planerat att använda mig av men då det visade sig avvika 

betydligt från ÖSI (översiktlig skogsinventering) undveks det för vidare analyser.  
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PUNKTLAGER 

Punktlager är så kallade shape- eller feature-lager vilket innebär att många variabler kan 

kopplas till varje punkt, linje eller polygon (dvs. yta). Jag använde mig av punktlager från 

”översiktlig skogsinventering” (ÖSI) som var en inventering av de gotländska skogarna vilken 

genomfördes på ön mellan 1981 och 1995 på Skogsvårdsstyrelsens begäran. I lagret finns 

mängder av variabler men de som jag använde mig av var beståndsmedelålder vid 

inventeringstillfället och inventeringsår. Till punktlagret finns ett kalkerat lager som visar 

utbredningen av de skogsområden som punktlagrets information refererar till. Områdena är 

inte vektoriserade och utgörs därför inte av digitala polygoner, utan fungerar endast som en 

gammeldags overhead-bild. De som arbetar med skog på ön verkar anse att inventeringen har 

hög tillförlitlighet.  

POLYGONLAGER 

Även polygonlager är så kallade shape- eller feature-lager. Lagren ”biotopskydd”, 

”naturvårdsavtal”, och ”faktiskt avverkat”, alla uppdaterade 2014-02-03 (Skogsstyrelsen 

2014a), hämtade jag från Skogsstyrelsens fria databas Skogens Källa (Skogsstyrelsen 2014b). 

Lagret för Gotlands naturreservat uppdaterades i slutet av 2013 och lagret över ”områden 

prioriterade för skydd” skapades 2004. Lager över ”kyrkoreservat” och ”kulturreservat” 

användes också men när dessa uppdaterades senast är för mig okänt.  

LINJELAGER 

Endast ett linjelager, i form av Gotlands strandlinje, användes i min studie med enbart syfte 

att markera Gotlands utbredning. 

De kartlager som Lantmäteriets har copyright på har använts med Uppsala universitets 

tillstånd: I 2010/0058. 

2.2 ARBETSGÅNG 

För att uppdatera och anpassa kartlagren från kNN-Sverige 2010 (SLU 2013) delades lagret 

”beståndsmedelålder” flytande åldersskala upp i åldersintervall om 10 år, förutom ett större 

intervall med de lägsta åldrarna (0-60 år), som var mindre intressanta för min studie, och ett 

med de högsta (190-211 år), vilket var väldigt få områden. Lagret uppdaterades så det stämde 

med nutida ålder (2014) och pixlar som inte överlappade med något av barrskogslagren 

”virkesförråd tall”, ”virkesförråd gran” togs bort. Genom att kombinera kNN 2010 med lagret 

”faktiskt avverkat” (Skogsstyrelsen 2014b) kunde pixlar inom avverkade områden uteslutas.  

Kontroll av kvalitén av kNN 2010 skedde med hjälp av ÖSIs punktlager och ett kalkerat lager 

genom att jag via beståndsmedelålder vid inventeringstillfället räknade fram nutida åldern 

(2014) i ÖSI-lagret och ifrån det uteslöt de punkter som varken hade bonitet G14-G32 eller 

T10-T28 och alltså inte var barrskog. Därefter kunde jag, genom att lägga ett enligt ålder 

färgkodat kNN-lager och ÖSI-lagret över varandra, visuellt uppskatta medelåldern på skogen 

i de kNN-pixlar som låg inom ett ÖSI-skogsområde och sedan kontrollera mot den angivna 

åldern i ÖSI. 30 värden uppskattades och jämfördes sedan med motsvarande angivna värden i 

ett Wilcoxon test for matched pairs (Fowler et al. 1998). Resultaten visade att de båda 
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ålderslagren inte har signifikant olika medianvärden (p>0,05 för n=30, T=209, Tkrit= 

0,05:135, Tkrit<T). 

Uppdatering av kartlagret samt kontroll mot ÖSI utfördes även på lagret kNN 2000 men då 

det framkom att det var signifikant olikt ÖSI (Wilcoxon test for matched pairs, n=36, T=133, 

Tkrit (N=33) = 0,05:170 och 0,02:151>T p<0,05 (Fowler et al. 1998)) upprepade jag metoden 

för kNN 2010 vilket sedan var det lager som användes för fortsatta analyser.  

För att ta fram uppgifter på hur mycket skog som omfattas av någon form av områdesskydd 

kombinerade jag lagren ”naturreservat”, ”Natura 2000s habitatskyddsområden”, 

”kulturreservat”, ”kyrkoreservat”, ”områden med biotopskydd” och ”områden med 

naturvårdsavtal”. Ur lagret ”områden prioriterade för skydd” uteslöts de delar som 

överlappade med de skyddade områdena för att försäkra mig om att lagret var uppdaterat. De 

nya lagren kunde därefter kombineras med det uppdaterade kNN 2010. 

Vid studiens konnektivitetsanalyser användes gratisprogrammen Conefor Inputs (Jenness 

Enterprises 2011) och Conefor 2.6 (Conefor 2014). Programmen har utvecklats med stöd från 

spanska staten med målet att vara så användarvänliga att konnektivitetsberäkningar blir en 

använd metod i det praktiska naturvårdsarbetet (Saura och Torné 2009). Conefor Inputs 

installerades i ArcGIS för att utföra beräkningar på ett utvalt lager varpå två filer 

producerades. Dessa lades i sin tur in i Conefor 2.6 som räknade fram vilka områden som är 

viktigast för konnektiviteten och därför bör prioriteras för att bibehålla en god grön 

infrastruktur i landskapet (Saura och Pascual-Hortal 2007, Saura och Torné 2012). 

Beräkningarna grundade sig på områdenas storlek och avstånd till varandra (Pascual-Hortal 

och Saura 2007, Saura och Pascual-Hortal 2007, Saura och Torné 2009, Saura och Torné 

2012). Conefor 2.6 innehåller flera alternativa beräkningsmodeller av vilka jag valde att 

använda Integral index of connectivity (IIC). Den är en av de modeller som rekommenderas 

då den visat sig vara känslig för förändringar i landskapet och samtidigt ge robusta svar 

(Pascual-Hortal och Saura 2006). Dessutom kräver den inte fullt så stor datakapacitet som 

vissa andra beräkningsmodeller (Saura och Torné 2009). 

IIC =(∑
n

i=1 ∑
n
j=1aiaj/(1+n1ij))/ A

2
L 

”n är det totala antalet noder [skogsområden] i landskapet, ai och aj är nodernas i och js attribut 

[areal i hektar], nlij är antalet länkar den kortaste vägen mellan nod  i och j, och AL är 

landskapets maximala attribut” (fritt översatt från Saura och Pascual-Hortal 2007). IIC-värdet 

i sig självt har ingen fast skala vilket försvårar en bedömning av om ett landskap har en god 

konnektivitet eller ej. 

Analyserna gjordes på den skog över 120 år som jag i tidigare steg plockat fram. För att 

snabba på beräkningsprocessen uteslöt jag gammelskogsområden med en area mindre än 1 

hektar vilket innebär att den totala konnektiviteten beräknas till ett lägre värde. Uteslutandet 

av små områden innebär endast en försumbar försämring av bedömningen av vilka områden 

som är viktigast ur ett bevarandeperspektiv, eftersom en stor area är en viktig komponent för 

att ett område ska bedömas som mer betydelsefullt. I och med uteslutandet av områden med 

en area mindre än 1 hektar utfördes analyserna på 15613 ha av de 30 028 ha gammelskog som 
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finns på Gotland. För skogsområden som till viss del ligger inom skyddade områden delade 

jag skogen i skyddade och oskyddade områden för att kunna undersöka betydelsen av 

skyddade respektive oskyddade gammelskogsområden.  

I den första sortens analys (analys 1) bedömdes Gotlands alla gammelskogsområden på 

samma vis, det vill säga att programmet beräknade först den totala konnektiviteten, tog 

därefter bort ett skogsområde och räknade slutligen om konnektiviteten. Programmet 

upprepade detta för alla skogsområden i analysen. Resultatet visade vilka områden som skulle 

ge störst förlust för den totala konnektiviteten om de försvann (dIIC) (Saura och Pascual-

Hortal 2007, Saura och Torné 2012). Med analysen undersökte jag vilka skogsområden som i 

dagens läge är viktigast för konnektiviteten. 

dIIC (%)= 100* (IIC-IICförlust)/IIC 

”där IIC är det totala indexvärdet när alla noder som existerar vid utgångsläget finns i 

landskapet och IICförlust är det totala indexvärdet efter avlägsnandet/förlusten av den enskilda 

noden från landskapet” (fritt översatt från Saura och Pascual-Hortal 2007).  

Spridningsavståndet 50 meter användes vilket betyder att resultatet av analysen gäller arter 

som maximalt kan sprida sig 50 meter. Skogsgräsen skugglosta och strävlosta uppskattas 

kunna sprida sig detta avstånd (Ulf Bjelke pers. komm.). Dessutom kräver mindre 

spridningsavstånd mindre datakapacitet. 

I min andra analys (analys 2) simulerade jag en version av hur det skulle vara om endast de 

skyddade områdena fanns kvar genom att använda ett tillägg i Conefor 2.6 som heter ”nodes 

to add”. Först räknade programmet ut den totala konnektiviteten, vilken i den här analysen 

endast omfattade de skyddade områdena. Därefter tog programmet bort, respektive la till, 

beroende på om skogsområdet i fråga redan var skyddat eller ej, ett område i taget och 

räknade ut konnektiviteten på nytt, för varje förlust eller tillägg. För skogsområden som redan 

omfattas av någon form av områdesskydd (naturreservat, Natura 2000-områden, 

kulturreservat, kyrkoreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal) beräknades därmed vilka 

områden som skulle ge störst förlust för den totala konnektiviteten om de försvann (dIIC 

användes så som det beskrivs för analys 1) (Saura och Pascual-Hortal 2007, Saura och Torné 

2012). Dessa områden bör alltså prioriteras för naturvårdande åtgärder (Saura och Pascual-

Hortal 2007). För områden som ännu inte är under någon form av skydd beräknades den 

ökning ett tillägg av respektive område skulle innebära för den totala konnektiviteten av de 

skyddade områdena (dIIC enligt formeln nedan) (Saura och Pascual-Hortal 2007, Saura och 

Torné 2012). 

dIIC (%)= 100* (IICtillägg-IIC)/IIC 

”där IIC är det totala indexvärdet när alla noder som existerar vid utgångsläget finns i 

landskapet (detta inkluderar endast noder som redan finns i landskapet [skyddade] och inte 

noder som kan komma att läggas till [oskyddade]) och IICtillägg är det totala indexvärdet efter 

tillägget av den enskilda noden till landskapet” (fritt översatt från Saura och Pascual-Hortal 
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2007). dIIC-värdena anges alltid som den procent som en förlust eller ett tillägg av området 

skulle innebära för den totala konnektiviteten (Saura och Pascual-Hortal 2007). 

Vad ett tillägg av ett område skulle innebära för den totala konnektiviteten kan vägas in vid 

val av områden att prioritera för skydd (Saura och Pascual-Hortal 2007). Analysen med 

alternativet ”nodes to add” genomfördes både för 50 och 1 000 meters spridningsavstånd. 1 

000 meter var ett estimerat värde för hur långt exempelvis fjälliga taggsvampar bör kunna 

sprida sig (Peay et al. 2012).  

Både analys 1 och analys 2 gav ett dIIC-värde för varje skogsområde och analysomgång. Ett 

värde från analys1 (alla Gotlands skogsområden, 50 m) och två värden från analys 2 

(skyddade områden, nodes to add, 50 m och skyddade områden, nodes to add, 1 000 m). Ett 

högt dIIC-värde betyder att området är viktigt för den totala konnektiviteten medan ett lågt 

värde innebär att området bidrar föga till den totala konnektiviteten. Vid korta 

spridningsavstånd får arter svårare att nå närliggande områden och därför kommer områdenas 

attributvärden (här storleken i hektar) väga tyngre, eftersom de då spelar en större roll för 

arters överlevnad (Saura och Pascual-Hortal 2007).  

3 RESULTAT 

Min studie visar att det på Gotland finns närmare 147 904 ha barrskog vilket innebär att 

ungefär 47 % av ön är täckt av barrskog. Skog med beståndsmedelåldrar från 90 till 120 år 

täcker störst arealer (Fig. 1 och bilaga 1). 30 028 ha, eller 20,3 % av skogen är så kallad 

gammelskog eftersom den har en beståndsmedelålder över 120 år. 117 875 ha eller 79,7 % är 

yngre än 120 år (bilaga 1). Gammelskogen återfinns främst på norra Gotland men en hel del 

finns även på östra delen av ön (bilaga 2).  

 
Figur 1. Den gotländska barrskogens fördelning i åldersintervall. Observera att stapeln längst till 

vänster (0-60) representerar ett större åldersintervall än de övriga staplarna. Talen ovanför staplarna 

anger den andel, i procent, som just det åldersintervallet utgör av den totala andelen barrskog. För mer 

detaljerade arealdata se bilaga1. 
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Genom flera varianter av områdesskydd (naturreservat, Natura 2000-områden, kulturreservat, 

kyrkoreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal) är totalt sett 12 846 ha barrskog skyddad på 

Gotland vilket är 8,7 % av skogen. 4 712 ha är skyddad barrskog med en ålder över 120 år 

och den utgör 3,2 % av den totala mängden barrskog.  Ytterligare 5 224 ha skog, varav 1 986 

ha idag är över 120 år, finns inom de områden som Länsstyrelsen på Gotland har bedömt ska 

prioriteras för skydd. Inkluderas dessa områden blir den totala siffran 18 070 ha (12,2 %) av 

all barrskog varav 6 698 ha eller 4,5 % utgörs av gammal skog som är antingen skyddad eller 

prioriterad för skydd (bilaga 1). I åldersintervallet 140-150 år är 28,4 % av arealen skyddad 

och för den allra äldsta skogen (190-211 år) är 21,4 % av arealen skyddad. De yngsta 

åldersintervallen har lägst andel skyddad skog (Fig. 2). 

 

Figur 2. Andel barrskog inom olika åldersintervall som är antingen skyddad (lila), prioriterad för 

skydd (gul) eller oskyddad (grön). Talen ovanför staplarna anger procent skyddad skog, och procent 

skog prioriterad för skydd inom parentes, för just det åldersintervallet. Övre siffran beskriver alltså det 

lila fältet på stapeln och den nedre siffran inom parentesen det gula fältet. För mer detaljerade 

arealdata se bilaga 1. 

Det område som skulle innebära störst förlust för barrskogens totala konnektivitet på Gotland 

för arter med ett maximalt spridningsavstånd på 50 meter enligt analys 1, är ett ännu oskyddat 

område. Det ligger till största del inom ett område prioriterat för skydd mellan Bästeträsks och 

Bräntings haids naturreservat. En förlust av området skulle innebära en förlust för den totala 

konnektivitieten med 42 %. Näst viktigast för öns konnektivitet är ett område i Hall-Hangvars 

naturreservat där en förlust skulle innebära 14 % minskad konnektivitet. Övriga områden som 

har en något högre betydelse för den totala konnektiviteten ligger i anslutning till något av 

dessa båda områden (Fig. 3). 

I analys 2, då tillägget ”nodes to add” användes, utgick analysen från de skyddade 

skogsområdena. Den totala konnektiviteten beräknades alltså inte på hela öns barrskogar, utan 

bara på de skogar som omfattas av skydd och vad ett tillägg eller en förlust av ett område 

skulle innebära för konnektiviteten för de områdena. Prioriteringsordningen för de viktigaste 
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områdena visade sig vara i stort sett densamma för spridningsavstånden på 50 respektive 

1 000 meter. I analysen då 50 meter används som spridningsavstånd får generellt sett 

områdena högre värden än då 1 000 meter används, vilket till viss del beror på en funktion i 

Conefors beräkningar. Vid korta spridningsavstånd får arter svårare att nå närliggande 

områden, och därför kommer områdenas attributvärden (här storleken i hektar) väga tyngre 

eftersom de då spelar en större roll för arters överlevnad. (Saura och Pascual-Hortal 2007).   

Området mellan Bästeträsks och Bräntings haids naturreservat är det område som skulle 

innebära störst förändring för de skyddade områdenas totala konnektivitet om det skyddades. 

Det skulle innebära en ökning på 103 % då 50 m används som spridningsavstånd, och 68 % 

ökning vid 1 000 m som spridningsavstånd. Området i Hall-Hangvar skulle ge näst störst 

förändring med en förlust på 66 % vid 50 m spridningsavstånd och 49 % vid 1 000 m 

spridningsavstånd om det försvann (Fig. 4 och bilaga 3).  

På mellersta Gotland finns ett antal större (runt 100 ha stora) skogsområden som ligger 

förhållandevis spridda (1-3 km avstånd från varandra) i landskapet dock med små 

skogsområden på närmare avstånd. I analys 1, av alla Gotlands skogar, skulle förlusten av vart 

och ett av dessa områden innebära en konnektivitetsförlust på mellan 0,8-1,8 % (Fig. 3). För 

de skyddade områdenas konnektivitet (analys 2) skulle ett tillägg av vart och ett av områdena 

som mest innebära en ökning på 2-5 % för 50 m spridningsavstånd och 1-4 % för 1 000 m 

spridningsavstånd (Fig. 4 och bilaga 3). 

Öster om Tingstäde träsk finns också ett par skogsområden med en något högre betydelse för 

den totala konnektiviteten. I analysen av alla Gotlands skogar (analys 1) skulle förlusten av 

dessa områden innebära en konnektivitetsförlust på 2,2 och 1,5 % (Fig. 3). För de skyddade 

områdena (analys 2) skulle ett tillskott av områdena innebära en ökning på 5,4 och 2,4 % för 

50 m spridningsavstånd och 3,1 och 1,4 % för 1 000 m (Fig. 4 och bilaga 3).  
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Figur 3. Skogsområdenas påverkan på gammelskogens totala konnektivitet (analys 1) då en förlust av 

områdena beräknats. En förlust av det röda området i närheten av Bästeträsk skulle innebära en minskning 

med 42 % för konnektiviteten i Gotlands gamla barrskogar. 
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Figur 4. Skogsområdenas betydelse för de skyddade områdenas konnektivitet (analys 2). Ett tillägg av det 

röda området längst till öster, i närheten av Bästeträsk, skulle innebära 103 % ökning av de skyddade 

områdenas gemensamma konnektivitet, medan en förlust av det västra röda området, i Hall-Hangvars 

naturreservat, skulle innebära en minskning med 66 % av de skyddade områdenas gemensamma 

konnektivitet.  
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4 DISKUSSION 
Resultaten av studien visade att 20,3 % av barrskogen på Gotland hade en beståndsmedelålder 

på över 120 år vilket får anses vara en hög andel. Dock är bara 8,7 % av barrskogen skyddad, 

varav endast 3,4 procentenheter är gammelskog över 120 år.  

Enligt flertalet forskningsstudier behöver runt 20 % av ett landskap vara täckt av ett visst 

habitat för att arterna knutna till habitatet ska kunna fortleva där (Andrén 1994, With och 

Christ 1995, Angelstam och Mikusinski 2001, Fahrig 2001, Angelstam et al. 2004, Angelstam 

2004, Wikars 2004). I och med att Sverige skrev på Nagoyaavtalet förband vi oss mot FN att 

skydda 17 % av alla terrestra områden och sötvattensområden senast 2020 (Regeringskansliet 

2010, Convention on Biological Diversity 2014a, Convention on Biological Diversity 2014b). 

De miljömål vi satt upp handlar i grunden främst om att grundläggande processer ska fungera 

utan störningar så vi kan dra nytta av de ekosystemtjänster skogen ger oss, vilket också 

innebär att den biologiska mångfalden, som de flesta processer och ekosystemtjänster grundas 

på, ska bevaras och ges möjligheter att vara i balans (Naturvårdsverket 2012a, 

Naturvårdsverket 2013d). År efter år har dock utvärderingarna av miljömålsarbetet i Sverige 

och på Gotland kommit fram till att målen för ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och 

djurliv” inte kommer nås på utsatt tid (Naturvårdsverket 2012b, 2012c, 2013c, 2013d). På 

Gotland bedömer man att de värdefulla skogsmiljöerna minskar alltmer och eftersom 

bevarandeinsatserna är otillräckliga så kommer många arter försvinna inom 20-30 år 

(Länsstyrelsen i Gotlands län 2006). Stora rikedomar vad gäller naturvärden, men också 

många generationers brukande och kulturhistoria håller på att försvinna från våra skogar idag 

på grund av vårdslöshet, bekvämlighet, ekonomiska skäl, eller kanske helt enkelt, och i så fall 

det mest ledsamma, brist på kunskap om de unika värdena vi ännu har i de gotländska 

skogarna. Ekonomiskt effektivt och modernt skogsbruk är ett hot mot många skogliga värden 

(Nitare 2006, Dahlberg 2008, Nitare 2009, Naturvårdsverket 2013a) och eftersom man inte 

ser några tendenser till att brukandet håller på att bli mer hållbart tillråder Länsstyrelsen i 

Gotlands län att skogsbruket på ön måste genomgå mer storskaliga reformer om miljömålen 

ska nås och naturvärdena bevaras för framtiden (Naturvårdsverket 2013d).  

Nagoyaavtalets mål på 17 % och forskningens miniminivå på 20 % anger ett minimum för hur 

mycket av varje habitattyp som behöver skyddas i landskapet. Dessa nivåer har dock tolkas 

olika av olika intressenter. Är det den andel mark som vi ska skydda av de olika habitat som 

finns idag? Eller anger det en andel av ett habitats ursprungliga maximala utbredning vid 

någon historisk tidpunkt? Ska jordbruksmarker och bebyggda områden räknas in i landskapet? 

Beroende på vad som omfattas av begreppet kommer beräkningarna på vilken omfattning av 

arealer som behöver skyddas variera oerhört. Gotland som helhet är förhållandevis rikt på 

skog. På södra delen av ön, där skogsområdena ligger glesare kunde en analys av skogens 

andel av hela landskapet vara relevant för att försäkra sig om att andelen inte når för låga 

nivåer. För enkelhetens skull utgår jag däremot, i den här studien, endast ifrån de siffror som 

jag tagit fram, vilka beskriver hela Gotland. Med utgångspunkt från den totala areal barrskog 

som finns på Gotland (147 904 ha) är 8,7 % (12 846 ha) skyddad varar 3,2 procentenheter (4 

712 ha) är över 120 år. För att uppfylla våra internationella åtaganden enligt Nagoyaavtalet 

ska 17 % (25 144 ha) vara skyddade vilket innebär att ytterligare 8,3 % (12 298 ha) av den 
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gotländska barrskogen behöver skyddas. Följer vi forskarnas råd behöver minst 20 % (29 581 

ha) bevaras, vilket i sin tur innebär att ytterligare 11,3 % (16 735 ha), utöver det som redan är 

under någon form av områdesskydd, behöver säkras från att avverkas genom modernt 

skogsbruk. Eftersom Gotland är rikt på gammelskog då 30 028 ha, eller 20,3 %, av skogen har 

en beståndsmedelålder över 120 år, har vi idag den stora förmånen att kunna välja att säkra de 

gotländska gammelskogarna och deras artrikedom för framtiden om vi bara ser till att inte 

skjuta upp denna ansvarsfulla uppgift. Kalktallskogar hör till de artrikaste skogsekosystemen 

vi har i Norden med många rödlistade kärlväxter, insekter, svampar och landsnäckor (Nitare 

2009), och flera av skogstyperna som återfinns på ön har vi internationellt eller nationellt 

ansvar för att bevara (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006).  

I de olika åldersintervallen av gammal skog är endast 13-28 % av skogen skyddad (Fig. 2). 

Åldersintervallet 140-150 år har den högsta andelen skyddad skog, 28,4 %.  Av den allra 

äldsta skogen (190-211 år) är endast 21,4 % av arealen skyddad, vilket jag tycker är 

förvånansvärt lite med tanke på att den totala arealen av dessa skogar är relativt liten. 

Förhoppningsvis är de övriga fyra femtedelarna av den här allra äldsta skogen, och även andra 

skogar med en beståndsmedelålder på över 120 år, undantagna i skogsbrukarnas frivilliga 

avsättningar. Då områden ska prioriteras i bevarandesyfte bör äldre skogar ha högre prioritet 

eftersom värdena i dem redan är höga. Allra bäst för samtliga gammelskogens arter vore att 

all den gammelskog som finns på ön blev skyddad, men då det kanske inte är genomförbart 

kan resultaten av den här studien bidra med ytterligare en infallsvinkel för bevarandearbetet, 

då områden att prioritera för skydd planeras. En mycket god idé vore att endast bruka de 

gamla skogarna genom skonsamma metoder så som plockhuggning.  

Vid analyser av konnektiviteten, alltså hur lätt det är för arter att ta sig fram i ett landskap, av 

den gamla barrskogen på Gotland framkom att vissa skogsområden är viktigare än andra för 

upprätthållandet av öns gröna infrastruktur vad gäller gammal barrskog. Det absolut viktigaste 

området är, enligt min studie, ett oskyddat område som ligger mellan Bästeträsks och 

Bräntings haids naturreservat. Att området enligt analyserna bedöms vara så viktigt beror till 

viss del på områdets storlek, men även på att det är nära till flera andra stora skogsområden 

och att just det här området ligger så till att en förlust av det skulle innebära att flera av de 

andra områdena skulle skäras av från varandra, med betydligt försämrade 

spridningsmöjligheter för flertalet arter som följd. Flera andra närbelägna skogsområden fick 

också höga värden vid konnektivitetsanalyserna. Områdena ligger alla i det föreslagna 

nationalparksområdet vid Bästeträsk, men på grund av kalkberggrundens höga kvalité finns 

på den här delen av Gotland en intressekonflikt med kalkindustrin (Länsstyrelsen i Gotlands 

län 2006). Med tanke på naturvärdena, artmångfalden och tillhörande ekosystemtjänster som 

de gamla gotländska barrskogarna står för vore det en stor vinst inför framtiden att bevara 

skogarna i Bästeträskområdet, möjligen i en nationalpark. Öns största och mest 

sammanhängande skogspartier finns här och just stora sammanhängande områden har visat 

sig vara extra viktiga för arters förmåga att nå en hög populationsstorlek (Ovaskainen 2002), 

och därmed behålla en hög genetisk diversitet (Andersson et al. 2007). Sådana områden kan 

ge arter förutsättningar att fortleva över tid (Ovaskainen 2002) och inverkar även positivt för 
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att mer känsliga artgruppers artrikedom ska kunna vara hög (Fukamachi et al. 1996, 

Pettersson 2013).  

Att skydda det område som vad gäller konnektiviteten på ön är allra mest betydelsefullt 

skulle, för arter med 50 meters spridningsbegränsning, mer än fördubbla de skyddade 

områdenas gemensamma konnektivitet och för arter som kan sprida sig 1 000 meter ge en 

ökad konnektivitet på 68 % (se resultat för analys 2). För att en hög konnektivitet ska 

säkerställas på den här delen av Gotland även i framtiden vore det viktigt att se till att skydda 

det allra viktigaste området, men även närliggande skogsområden. 

Skogen på norra Gotland består till stor del av torr hällmarkstallskog. På andra håll på ön är 

förutsättningarna för skogen annorlunda vilket till viss del kan förklaras av en annorlunda 

markbeskaffenhet och jordmån (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006, Nitare 2009). Följden blir 

att artsammansättningen i olika skogstyper skiljer sig åt (Nitare 2009). Förutom i norr så finns 

det förhållandevis lite gammelskog på resten av ön som är skyddad. På mellersta Gotland 

finns ett flertal förhållandevis stora skogsområden på 1-3 km avstånd från varandra. 

Eventuellt binds dessa ihop av de små gammelskogsområden som ligger däremellan, vilka 

borde fungera som ”stepping stones” för arter som rör sig via dessa mellan skogarna. I 

analyserna får de större skogsområdena på mellersta Gotland inte speciellt höga värden då 

hela Gotlands konnektivitet beräknas, men för de skyddade områdenas konnektivitet får de 

något högre värden. För att se till att den gröna infrastrukturen för gammelskogsarter 

bibehålls även söderut på ön skulle en översyn av skogsområden på mellersta Gotland behöva 

göras för att se om de går att skydda. Bäst vore om flertalet av dem skyddades så att de 

tillsammans kan bilda ett fungerande nätverk av skogsområden, så att subpopulationer inom 

nätverkets metapopulationer av arter kan förstärka varandra. På längre sikt kan säkerligen 

annan yngre skog i området åldras, med ökade naturvärden som följd. Därmed kommer den 

att förstärka konnektiviteten för gammelskogen ytterligare på södra delen av ön.  

För de skogsområden som redan är under någon form av områdesskydd framkom i analyserna 

att Hall-Hangvars naturreservat är det mest centrala (Fig. 3, 4, bilaga 3). För det praktiska 

naturvårdsarbetet innebär detta att man ska vara extra rädd om området och se till att det sköts 

så bra som möjligt, för att gynna arter knutna till gammal barrskog.  

I det som jag räknar som skyddade områden i den här studien ingår inte skog som avsatts 

frivilligt av skogsägarna. Ofta väljs 5 % av skogsmarken ut att bevaras från åtgärder som kan 

försämra naturvärdena i utbyte mot att skogsägaren blir certifierad i exempelvis FSC (Forest 

Stewardship Council) vilket innebär att virke som tas från den övriga skogen kan säljas till ett 

högre värde (Stål et al. 2012). Åtagandet kan brytas av skogsägaren närhelst hen vill, men 

enligt den studie som Stål et al. (2012) utfört framkom via telefonintervjuer att tre fjärdedelar 

av de intervjuade skogsägarna planerade att behålla sina frivilliga avsättningar i mer än 30 år 

eller så länge de ägde fastigheten. Från myndighetshåll räknar man med att de frivilliga 

avsättningarna kommer att stå för en större del av naturvårdsarbetet i framtiden om 

miljömålen ska nås (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006, Miljömålsberedningen 2013). Så 

länge det ökade priset vis den certifierade virkesförsäljningen kompenserar för den 

ekonomiska förlusten som de frivilliga avsättningarna innebär i form av minskade volymer att 
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kunna hugga så kommer det finnas motivation för skogsägarna att bevara de avsatta 

områdena. Skulle däremot marknaden försämras och priserna sjunka, kanske läget skulle bli 

ett annat. De frivilliga avsättningarnas varaktighet skulle då främst bero på skogsägarnas 

naturengagemang. Ytterligare ett scenario som skulle testa skogsägarnas prioriteringar mellan 

natur och ekonomi skulle vara om tillväxt- och avverkningstakten i produktionsskogarna inte 

motsvarade varandra, med ett underskott på avverkningsmogen skog som följd. Möjligen 

skulle skogsägare vid ett sådant tillfälle snegla på de frivilliga avsättningarna och kanske 

omprioritera sitt val. Jag menar att det är berömvärt att skogsägare avsätter en del av sin mark 

för att öka naturvärdena i skogen, men anser inte att det är en långsiktigt trygg lösning för 

framtiden. Ska systemet fungera långsiktigt måste det finnas någon form av ekonomisk 

buffert som kan kompensera marknadens nedgångar så vi inte vid dessa tillfällen förlorar 

stora arealer skyddsvärd skog. Ansvaret att skydda naturvärdena i den svenska skogen bör 

inte vila alltför tungt på skogsägarna utan bör fördelas på oss alla som har glädje och nytta av 

värdena och ekosystemtjänsterna som skogen bidrar med. Kanske vore det därför önskvärt att 

betydligt fler naturvårdsavtal upprättades eftersom naturvärdena därmed i princip garanteras 

för 50 år framöver och skogsägaren kan bli säkrad en viss ekonomisk ersättning 

(Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2013).  

Andelen gammelskog på Gotland är förhållandevis hög, 20,3 %. Mycket talar för att skogen 

bör kunna bibehålla fortsatt höga värden men det går inte att genomföra utan medvetna och 

engagerade skogsägare. 86 % av skogen ägs av privatpersoner och det, i kombination med 

markbeskaffenheten och det torra klimatet, har antagligen försvårat för trakthyggesbruket att 

få så stort genomslag på ön som det fått på fastlandet. Mer skonsamma metoder så som 

plockhuggning är gynnsamt för de höga naturvärdena som finns i de gotländska skogarna 

(Länsstyrelsen i Gotlands län 2006, Nitare 2006, Dahlberg 2008, Nitare 2009, 

Naturvårdsverket 2013a, Pettersson 2013).  Fortsatt skogsbruk är inte skadligt men en alltför 

hård skattning, med mer avverkning än tillväxt, skulle på längre sikt vara ett allvarligt hot. 

Värdefulla områden avverkas i alltför hög grad redan nu (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006, 

Naturvårdsverket 2013c, 2013d). Många av de marker som kalkbolagen äger på Gotland har 

mycket höga naturvärden (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006), vilka riskerar att försvinna vid 

eventuella framtida utvidgningar av kalkbrotten. Från myndighetshåll kan en viss del av 

trenden möjligen vändas genom att ytterligare upplysa om de unika värdena som finns i de 

gotländska skogarna, uppmuntra till skonsamt brukande, samt berömma alla de skogsägare 

som sköter sin skog på ett naturgynnande sätt. Den gotländska skogen är till viss del både av 

nationellt och internationellt intresse att bevara (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006), vilket 

främst har sin grund i markens förutsättningar, men även på ett ansvarsfullt förvaltande av 

tidigare generationers skogsägare. Detta anser jag att dagens skogsägare bör känna stor 

stolthet och tacksamhet över. 

Den metod jag använde mig av består i grunden av två delar: bearbetning av data i 

kartprogram så som ArcGIS och analys av data i Conefor. Beroende på vilka data man 

använder, hur man kombinerar dem och hur man väljer att analysera dem kan metoden 

användas i mycket varierande syften.  
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Som en fördjupning av eller fortsättning på den här studien skulle jag gärna vilja se studier 

som undersöker: 

 om de områden som enligt analyserna är viktigast för konnektiviteten även är 

artrikast. Eftersom konnektivitet är ett mått på hur lätt det är för arter att ta sig 

fram i ett landskap (Tischendorf och Fahrig 2000) borde områden med stor 

betydelse för landskapets konnektivitet både samla flest antal arter som rör sig 

genom, eller håller på att spridas i landskapet, och även hysa dem. 

 om gammelskogsområdena av olika skogstyp har en god konnektivitet. De 

magra hällmarkstallskogarna på norra delen av Gotland finns kvar i större 

utsträckning än skogarna i Buttle-Lojsta på mellersta Gotland vilket borde 

innebära att skogar på mellersta Gotland har sämre konnektivitet.  Om så är 

fallet bör detta vägas in vid bedömningen av avverkningsanmälningar och 

planeringen av skyddade områden. 

 om gammelskogsområdena hänger samman i olika kluster vilka i sig bildar 

separata nätverk och metapopulationer. Även i det här fallet bör eventuellt 

resultat vägas in vid bedömningen av avverkningsanmälningar och planeringen 

av skyddade områden. 

 om var de skogar som snart når en beståndsmedelålder på över 120 år kommer 

bidra som mest till en ökad konnektivitet i landskapet. En sådan undersökning 

skulle ge en fingervisning om vilka områden som bör prioriteras i framtiden. 

Conefor är utvecklat, med stöd från Spanska staten, i syfte att vara användarvänligt för att det 

faktiska naturvårdsarbetet direkt ska kunna använda sig av den forskning som genomförs 

inom området (Saura och Torné 2009). Kombinationen av ArcGIS och Conefor skulle mycket 

väl kunna ingå i normalt värderingsarbete när man resonerar kring prioriteringar av 

områdesskydd och åtgärder för speciellt skyddsvärda arter. Det är förhållandevis enkelt att 

bearbeta och analysera datat, och vad man får är en opartisk bedömning utifrån vad som lagts 

in i analysen. I och med att landskapets gröna infrastruktur ska komma att kartläggas och 

vägas in i planer för landskapsutveckling, tror jag att den arbetsmetod jag i grunden arbetat 

efter kommer öka i användning. Praktiska begränsningar för programmen är att antalet noder 

(områden) inte bör vara för högt, max. 20 000 för en dator med 16 GB RAM-minne, men 

analyser med färre noder och kortare spridningsavstånd kräver mindre datorkraft. Kritik mot 

att använda sig av fasta spridningsavstånd har framförts (Moilanen och Hanski 2001, 

Moilanen och Nieminen 2002), men för analyser som syftar till att se övergripande mönster 

och då utredningar av specifika arter inte krävs, för vilka tillgången till mycket detaljerade 

uppgifter om arternas etablering och fortplantning inom och utanför sitt habitat med mera 

behövs, så är metoden jag använt ett bra alternativ. 

4.1 SLUTSATS 

Utgångsläget för att bevara den biologiska mångfalden för arter knutna till gammal barrskog 

på Gotland för framtiden är gott. 20,3 % av barrskogen har en beståndsmedelålder på över 

120 år vilket överensstämmer väl med de minimikrav som forskare kommit fram till att arter 

som minst behöver för att klara sig i ett fragmenterat landskap. Men det gäller att vakta och 
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vårda de värden som finns för att nivån inte ska hamna under de rekommenderade värdena. 

8,7 % av barrskogen är skyddad varav endast 3,4 procentenheter är gammelskog över 120 år. 

Till det tillkommer områden som skogsägare bevarat genom frivilliga avsättningar. Jag skulle 

gärna se att en större andel av skogen fick mer långsiktigt skydd för att säkra skogen och dess 

värden för framtiden, då virkesmarknadens uppgångar och nedgångar skulle kunna locka till 

ökad avverkning av skyddsvärda och frivilligt avsatta områden. Vid analyserna av 

gammalskogens konnektivitet visade sig vissa områden vara betydligt viktigare för den totala 

konnektiviteten än andra områden. Ett ännu oskyddat område som ligger mellan Bästeträsks 

och Bräntings haids naturreservat utmärkte sig med de högsta värdena, vilket innebär att det 

är mycket viktigt för öns totala konnektivitet vad gäller gammal barrskog. Bland redan 

skyddade skogar var ett område i Hall-Hangvars naturreservat det viktigaste att fortsatt vårda. 

5 TACK 
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7 BILAGOR 
 

Bilaga 1. Detaljerade arealdata. 

Arealer av barrskog angivna i hektar och procent av totala mängden barrskog på Gotland 

inom olika åldersintervall. 

ålders-

intervall 

 hela Gotland  skyddade områden  områden prioriterade för 

skydd 

 

 

hektar 

procent av total 

barrskog 

 

hektar 

procent av total 

barrskog 

 

hektar 

procent av total 

barrskog 

0-60  31 654,4 21,4  1 336,0 0,9  529,2 0,4 

60-70  10 113,7 6,8  454,8 0,3  201,5 0,1 

70-80  10 833,2 7,3  573,7 0,4  229,0 0,2 

80-90  13 897,6 9,4  882,6 0,6  365,5 0,2 

90-100  17 441,8 11,8  1 385,8 0,9  556,4 0,4 

100-110  18 428,4 12,5  1 764,4 1,2  695,8 0,5 

110-120  15 506,3 10,5  1 736,2 1,2  660,4 0,4 

120-130  11 614,3 7,9  1 539,6 1,0  626,5 0,4 

130-140  9 112,0 6,2  1 319,5 0,9  576,9 0,4 

140-150  3 277,4 2,2  930,9 0,6  408,4 0,3 

150-160  3 670,3 2,5  577,4 0,4  220,9 0,1 

160-170  1 667,3 1,1  240,4 0,2  101,9 0,1 

170-180  511,9 0,3  74,0 0,1  36,7 0,0 

180-190  132,6 0,1  21,4 0,0  11,0 0,0 

190-211  43,0 0,0  9,2 0,0  3,6 0,0 

TOTAL  147 904,1 100,0  12 845,9 8,7  5 223,7 3,5 

0-120  11 7875,4 79,7  8 133,5 5,5  3 237,8 2,2 

120-211  30 028,7 20,3  4 712,4 3,2  1 985,9 1,3 

 

Skog inom skyddade områden omfattar den skog som finns inom naturreservat, Natura 2000-

områden, kulturreservat, kyrkoreservat, biotopskyddade områden eller områden som omfattas 

av naturvårdsavtal. Arealer inom områden som är prioriterade för skydd prioriterades av 

Länsstyrelsen i Gotlands län 2004. 
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Bilaga 2. Utbredningskarta över Gotlands barrskogar. 
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Bilaga 3. Skogsområdenas betydelse för de 

skyddade områdenas konnektivitet (analys 2). 

Ett tillägg av det östra röda området i 

närheten av Bästeträsk skulle innebära 68 % 

ökning av de skyddade områdenas 

gemensamma konnektivitet, medan en förlust 

av det västra röda området i Hall-Hangvars 

naturreservat skulle innebära en minskning 

med 49 % av de skyddade områdenas 

gemensamma konnektivitet.  
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