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2 Sammanfattning 
Det finns tydliga bevis på att jorden idag är dominerad av människor(Vitousek et al. 1997). Den 

biologiska mångfalden i tätortsnära naturområden är beroende av att befintliga habitat fortsätter att 

existera samt att populationskorridorer mellan olika habitatområden bevaras eller återställs. I denna 

studie undersöks kopplingen mellan biologisk mångfald i tätortsnära naturreservat och 

dokumentation avsedd att styra förvaltningen av dessa områden. Skillnader i biologisk mångfald, 

samt skillnader i utformningen av styrdokument mellan naturreservaten Norrköpings ekbackar och 

Tinnerös eklandskapundersöktes. För att uppnå detta, genomfördes fältinventering av insekts- och 

fågelpopulationer, samt en innehållsanalys av styrdokument för naturreservaten. Studien utfördes i 

två liknande naturreservat i Östergötland, av naturtyp eklandskap. De undersökta områdena har en 

likartad historiskt markanvändning. Båda undersökningsområden är tätortsnära med mänsklig 

aktivitet runt och inom området. Resultaten från fältinventeringarna visade ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan områdena i tre olika diversitetsmått; antal arter, Simpsons diversitetsindex 

samt Shannon-Wieners diversitetsindex gällande insektspopulationer. Fågelinventeringarna visade 

en statistisk signifikant skillnad i antal arter, men ingen statistisk signifikant skillnad i Simpsons 

diversitetsindex eller Shannon-Wieners diversitetsindex mellan undersökningsområdena. Resultatet 

från innehållsanalysen av styrdokument visade skillnader i hur värden inom områden framställs och 

vilka hänsynstaganden som föreslagen utveckling anses bör ta till dessa. Studien visar att ett indirekt 

samband finns mellan styrdokument och biologisk mångfald samt att skillnader i utformning av 

styrdokument kan ge konsekvenser för framtida biologisk mångfald. 
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4 Inledning  
Dagens biologiska mångfald, även benämnd diversitet, är hotat i större delen av världen, då en 

tredjedel till hälften av landytan på jorden är påverkad av mänsklig aktivitet (Vitousek et al. 1997). I 

flera städer utbreder sig bebyggelsen och detta kan ha en negativ effekt på tätortsnära 

naturområden och den biologiska mångfalden. Trots att Sverige länge haft ett aktivt miljöarbete kan 

den biologiska mångfalden i Sverige anses begränsad vid jämförelse med flertalet andra länder 

(Naturvårdsverket, 2001). Sverige har internationellt förbundit sig till konventionen om bevarande av 

biologisk mångfald. Enligt konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, 

CBD) innebär biologisk mångfald:  

/…"variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive bland 

annat landbaserade, marina och andra akvatiska system och de ekologiska komplex i 

vilka de ingår; detta innefattar mångfald av arter, mellan arter och av ekosystem". 

(SLU, 2007, sidan 18.) 

När begreppet biologisk mångfald alternativ diversitet används i detta examensarbete avses 

innebörden som beskrivs i CBDs definition.  

Den svenska regeringen har beslutat om miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” som ska arbeta för 

bevarande av biologisk mångfald. Regeringen uttrycker detta som: 

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 

och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 

funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 

bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- 

och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 

välfärd." (Naturvårdsverket, 2013, www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--

och-djurliv/) 

Detta miljömål beräknas inte att uppfyllas till år 2020 som planerat. I Östergötland har tre regionala 

delmål för förvaltning av skyddad natur tagits fram: 

”1. 2015 ska nio av de mest betydelsefulla naturtyper för länets biologiska mångfald 

nyttjas på ett långsiktligt hållbart sätt. De utpekade nio naturtyperna är: gamla träd, 

våtmarker, grunda havsvikar, strömmande vatten, kalkmiljöer, sandmiljöer, 

skogsbrandmiljöer, lövskogar samt slåtter- och betesmarker.  

2. 2015 ska minst 10 000 ha värdekärnor av ekmiljöer hävdas genom bete eller slåtter, 

så att den biologiska mångfalden upprätthålls på landskapsnivå.  

3. 2015 ska minst 90 % av länets hotade arter ha behållit eller ökat sina populationer 

jämfört med 2005.” (Länsstyrelsen i Östergötland, 2012, sidan 33.) 

Troligen kommer inte miljömålet Ett rikare växt- och djurliv kan uppfyllas till år 2020 i Östergötland 

(Länsstyrelsen i Östergötland, 2011).  

Flertalet störningsfaktorer för biologisk mångfald i tätortsnäraområden finns, så som biltrafik, 

flygtrafik och bristen på populationskorridorer mellan naturområden. Förlust av habitat och isolering 

av populationer på grund av mänsklig aktivitet kan vara det största hotet mot biologisk mångfald 

(Collinge, 1998, Drinnan, 2005). Om korridorer med mark bevaras mellan olika naturområden inom 
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tätorter, sker en spridning mellan områden och mångfald inom djurpopulationer gynnas (Drinnan, 

2005). Antalet äldre och ihåliga träd har minskat i Europa och arter som lever på dessa hotas (Jansson 

et al. 2009b, Johansson et al. 2009). Ekar med stor omkrets och som är placerade utan andra träd tätt 

inpå, skapar förutsättningar för bevarande av biologsikt mångfald exempelvis för insekter och fåglar. 

Linköpings kommun, där Tinnerö eklandskap är beläget, uppvisar störst antal registrerade grov och 

ihåliga träd i Östergötland(Länsstyrelsen i Östergötland, 2008). I Norrköpings kommun, där 

Norrköpings ekbackar är beläget, finns flest registrerade träd totalt inom Östergötland. 

Utformningen av skogsskötsel är viktigt för hur diversiteten bland fågelbestånd utvecklas och 

storleken av bevarat naturområde har också betydelse för fåglars diversitet (Drinnan, 2005).  

Uppföljning och utvärdering är viktig för att se om bevarandemål och skötselåtgärder har lett till 

förväntat resultat(Naturvårdsverket, 2011a). Vilket innebär att tvärvetenskaplig forskning gällande 

naturvård och biologisk mångfald behövs (Naturvårdsverket, 2006a). Forskning kring 

bevarandeekologi har utvecklats de senaste 10- 15 åren, men behöver fortsätta att utvecklas, då 

denna forskningsdisciplin kan ta fram verktyg för att vända dagens negativa trend av förlust av 

biologisk mångfald (Brudvig, 2011). En förvaltningsstrategi som tagits fram för att nå CBDs mål är 

ekosystemansatsen (Naturvårdsverket, 2007a). Biologisk mångfald ger, förutom sitt egenvärde, en 

möjlighet till ekosystemtjänster som människor är beroende av och ekosystemansatsen är utformad 

på sådant sätt att bevarande av biologisk mångfald gynnas (Naturvårdsverket, 2007a). 

Ekossystemansatsen sätter arbete med biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv, samtidigt som 

sociala och ekonomiska aspekter beaktas (Naturvårdsverket, 2007a). Ekosystemansatsen består av 

tolv principer, där flertalet bör has i åtanke vid utformning av styrdokument för naturreservatet. I 

princip 10 står det:  

”Ekosystemansatsen bör integrera bevarande av biologisk mångfald och ett hållbart 

nyttjande av det samma” (Naturvårdsverket, 2007a, sid. 13.) 

Syftet med denna studie är att undersöka om det går att se ett samband mellan utformning av 

styrdokument för naturreservat från två närliggande kommuner i Östergötlands län; Linköping och 

Norrköping kommun och uppmätt biologisk mångfald inom naturreservaten. Skillnader och likheter i 

de analyserade styrdokument undersöks. Med hjälp av fältstudier inventeras om det finns skillnader i 

uppmätt biologisk mångfald gällande insekts- och fågelpopulation i naturreservaten Norrköpings 

ekbackar (området Ingestas ekbackar)i Norrköpings kommun och Tinnerös eklandskap (område 

Djurgården 1.1) i Linköpings kommun. Valet av inventeringsfaktorer baseras på flera aspekter: att 

insekter oftast lever inom ett begränsat område, det är vanligt att använda insekter vid mätning av 

biologisk mångfald, insekter har ett tätt samspel med fågelbeståndet samt att markanvändningen 

kan ge en stark påverkan på insekts- och fågelbestånd. Den stora andelen eklandskap i Östergötland 

gjorde att studien valdes att utföras i eklandskapet. 

Frågeställningar som ställs är: Finns det skillnader i insekters- och fågelpopulationers mångfald 

mellan naturreservaten Norrköpings ekbackar och Tinnerös eklandskap? Finns det skillnader i 

utformning av styrdokument för Norrköpings ekbackar och Tinnerö eklandskap? Finns det ett 

samband mellan styrdokumenten och uppmätt biologisk mångfald inom naturreservaten 

Norrköpings ekbackar och Tinnerös eklandskap? 
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5 Bakgrund och tidigare forskning  
Som bakgrund till denna studie används, förutom tidigare forskning, information från berörda 

myndigheter. Detta på grund av att arbetet med naturvård och biologisk mångfald till stor del styrs 

av myndighetsbeslut. Dessa beslut baseras delvis på forskning, men även på politisk styrning. 

Information kan bearbetas och omformas av berörd myndighet innan vidarebefordran till de som 

arbetar med naturvård sker. Därför ansågs det vara viktigt att komplettera tidigare forskning med en 

bakgrund från berörda myndigheter, i detta fall främst Naturvårdsverket, Länsstyrelsen samt berörda 

kommuner.  

5.1 Förvaltning 
Den mänskliga dominansen innebär att människan är förpliktigad att aktivt förvalta jorden,  

ekosystem, populationer och arter  för att de ska kunna fortsätta generera ekosystemtjänster till 

människan (Vitousek et al. 1997). Internationellt har Sverige förbundit sig att bevara biologisk 

mångfald (SLU, 2007). Dagens forskare är i stort överens om att den biologiska mångfalden 

försvinner i snabb takt, detta trots att miljontals människor stöder bevarande av diversitet och stort 

arbete läggs nerpå detta (Harrop och Pritchard, 2011). Därför behövs arbetet med bevarande av 

biologisk mångfald ses över för att minimera rivalitet och dubbelarbete mellan myndigheter (Harrop 

och Pritchard, 2011).  

Ett område av riksintresse för naturvården bör bestå av natur- och kulturlandskap med en stor 

mångfald av naturtyper. Ett rikt fågelliv kan vara en egenskap som kan göra områden till riksintresse 

(Naturvårdsverket, 2005a). Alla naturreservat ska ha skötselplaner eller bevarandeplaner baserade 

på Naturvårdsverkets riktlinjer (Naturvårdsverket, 2011a). Fågeldirektivet och art- och 

habitatdirektivet har en central roll i skötsel av naturtyper och arter (Naturvårdsverket, 2011a). 

Samtidigt som olika förutsättningar för arbetet med dessa; både tillgång till personal och medel, kan 

påverka hur väl detta arbete utförs (Naturvårdsverket, 2011a). Olika förutsättningar kan ge skillnad i 

hur uppföljning och utvärdering sker. Både uppföljning och utvärdering är viktig för att se om 

bevarandemål och skötselåtgärder har lett till förväntat resultat (Naturvårdsverket, 2011a).  

Sverige har inte en detaljerad plan utformad enligt konventionen om biologisk mångfalds definition 

för hur en naturresurs kan nyttjas på ett hållbart sätt, (Naturvårdsverket, 2006a). Sverige kan därför 

inte hävda att den biologiska mångfalden skyddas. I Sverige har det införts lagar som ska främja 

skyddande av biologisk mångfald, främst genom olika ekonomiska styrmedel. Trots detta får hållbart 

nyttjande ofta stå tillbaka på grund av ekonomiska och sociala intressen (Naturvårdsverket, 2006a).  

Bristen på taxonomiska studier i Sverige har lett till brist på kunskap inom bevarande av biologisk 

mångfaldsområdet och information om insekter som lever i och kring ihåliga träd saknas (Ranius och 

Jansson, 2002, Naturvårdsverket, 2006a). Denna brist hindrar utveckling i övervakning och forskning 

inom biologiska mångfaldsbevarande och leder till problem att ta välgrundade naturvårdsbeslut. 

(Naturvårdsverket, 2006a, Ranius och Jansson, 2002). Resultat från forskning om bevarande av 

biologisk mångfald behöver kommuniceras ut bättre till tjänstemän som arbetar inom området och 

till allmänheten (Naturvårdsverket, 2006a).  

Konflikter inom arbetet med bevarande av biologisk mångfald finns. En konflikt som uppstått är 

mellan intressen för hur betes- och hagmarker bevaras på bästa sätt (Naturvårdsverket (2006b). I 

detta fall fanns en tredje part som ansåg att det bästa är om naturen får sköta sig själv utan mänsklig 
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inblandning. Resultatet blir ofta en skötselplan som gynnar hagmarker (Naturvårdsverket, 2006b). I 

planering för skydd av naturvårdområden kan en friluftslivsanpassning göras (Naturvårdsverket, 

2005a). Detta för att både riksintresse för friluftsliv och naturvård ska kunna samexistera inom 

samma naturtyp (Naturvårdsverket, 2005a). Detta är ett av de mål som Naturvårdsverket har skrivit 

fram i visionen ”Värna, vårda, visa” (Naturvårdsverket, 2011a). Om befolkningen i och kring ett 

föreslaget naturvårdsområde ska bli positivt inställda till bevarandeåtgärder, är det viktigt att 

människor som vistas kring området upplever att de få ett mervärde av naturbevarandet (Aguilar et 

al. 2012). För att detta ska kunna ske krävs ett samspel mellan biologiska bevarandeåtgärder och 

socioekonomiska faktorer (Aguilar et al. 2012). 

5.2 Ekosystem 
Återställande av ekosystem behöver i de flesta områden ske på landskapsnivå om biologisk mångfald 

ska gynnas (Brudvig, 2011), därträd är en betydande del i vad som formar landskap (Pautasso, 2009). 

Detta då biodiversitet ska kunna fortsätta gynnar människor genom att tillhandahålla föda, kläder 

och andra ekosystemtjänster (Podulka et al. 2001). Insekter ger ekosystemtjänster genom att vara 

föda åt andra arter, pollinerar plantor, sprider frön samt ordnar jordstrukturer. Insekter är även 

viktiga på grund av deras variation, ekologiska roll och påverkan på jordbruk, mänsklig hälsa samt 

naturresurser (Foottit och Adler, 2009). En del i arbetet med biologisk mångfald är att undersöka hur 

olika populationer är beskaffade. En populations struktur påverkas av antal födslar och döda samt 

individer som flyttar mellan populationer (Podulka et al. 2001, Naturvårdsverket, 2005b).  

Skalbaggar är en av djurgrupper som har flest hotade arter (Naturvårdsverket, 2007b). I gruppen 

skalbaggar finns 44000 arter i Sverige var av  290 klassas som hotade arter, (Douwes et al. 1998, 

Naturvårdsverket, 2007b). Den naturtyp som har flest hotade arter är skog. Detta innebär att 

insektsbestånd inom ett eklandskap med sannolikhet till viss del består av hotade arter.  

467 fågelarter återfinns i Sverige, var av 245 häckar inom landet och genom effektiv 

miljöövervakning, kan hot mot fågelarter upptäckas tidigt (Sveriges Ornitologiska Förening, 2003). Ett 

samspel sker mellan insekter och fåglar: sker en minskning av insekter inom ett område på grund av 

till exempel ett ökat predatortryck, ger detta även påverkan på fåglars population. Det funktionella 

gensvaret hos predatorn vid minskning av byte, kan leda till förutspådda förändringar i predatorns 

och bytets populationsdynamik (Price et al. 2011, Foottit och Adler, 2009). Anatomisk specialisering 

hos många fåglar har lett till att olika arter av fåglar äter specifik typ av föda (Podulka et al. 2001). 

Dock vill flertalet fågelarter äta en så varierad kost som möjligt, troligtvis för att på detta sätt 

tillgodose sig så många näringsämnen som möjligt (Podulka et al. 2001). Detta innebär att även inom 

fåglars födogrupp behövs en stor biodiversitet (Podulka et al. 2001). Fåglar är en djurgrupp vars 

biodiversitet har en stor hotbild (Kati et al. 2009). En fjärdedel av jordens fågelarter har utrotats 

(Vitousek et al. 1997). Predatorer, gifter, sjukdomar och förlorade habitatfaktorer är ett stort hot mot 

flertalet fågelarter (Podulka et al. 2001). Brist på livsmiljö, främmande arter, gifter och för stor 

insamling av arter, är stora hot mot diversitet bland insekter (New, 2009). Undersökningsområdena i 

denna studie omges av starkt trafikerade bilvägar. Eklevande insekter kan påverkas mer negativt av 

föroreningar än insekter som lever inom andra typer av habitat (Jones och Paine, 2006). Bilism 

påverkar insekters populationer negativt (Jones och Paine, 2006). Ljudstörningar kan påverka den 

biologiska mångfalden negativt (Naturvårdsverket, 2011b). Fåglar kan uppfatta ljud eller synintryck 

som fara (Naturvårdsverket, 2004). Studier visar dock att fåglar kan både vänja sig vid störningar 

samt att de inte kan det (Naturvårdsverket, 2004). Även fåglar som kan verka vana vid störningar kan 
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ändå påverkas av ljudstress, vilket leder till att större födointag krävs för överlevnad 

(Naturvårdsverket, 2004).  

5.3 Habitatfaktorer 

5.3.1 Markanvändning 

Förändring av mark är den största orsaken till förlust av biologisk mångfald (Vitousek et al. 1997). För 

att gynna biologisk mångfald behövs bevarande av viktiga naturkaraktärer i landskapet (Jansson et al. 

2009b, Barrico et al. 2012, Drinnan, 2005). Flertalet fågelarter genomgår idag en global 

populationsminskning. Vilken typ av markanvändning och naturtyp som finns tillgängligt påverkar 

den biologiska mångfalden hos fåglar. Både gällande vilka fågelarter som uppehåller sig inom 

området, men även populationstätheten (Kati et al. 2009, Sveriges Ornitologiska Förening, 2003). 

Lämpligheten av ett habitat beror på den historiska markanvändningen (Ibbe et al. 2011). 50-100 års 

historik påverkar om ett område är lämpligt som habitat eller ej. Vid återställning av naturområden 

har oftast mycket lite hänsyn tagits till hur landskap och historik interagerar (Brudvig, 2011). Ett 

områdes historik- och landskapsfaktorer inverkar på hur områden påverkas av likande 

bevarandeåtgärder. Gräslandskap, traditionellt jordbruk samt naturliga gamla skogar bör bevaras för 

att gynna biodiversitet hos fågelarter (Kati et al. 2009). Insekter kan leva i mikro- altentaitvt 

makrohabitat . Beroende på deras litenhet och ekologiska specialisering är många insekter enbart 

beroende av ett mikrohabitat, där de lever inom ett mycket begränsat område (New, 2009). En del 

insektsarter har olika habitat beroende på var i utvecklingsstadiet de är, en viss typ av miljö behövs 

för larvstatidet och en helt annan typ av miljö behövs för vuxenstadierna (New, 2009). Igenväxning av 

eklandskap leder till negativ påverkan av vedlevande skalbaggar, detta gör att inte enbart bevarande 

av ekar är viktigt, utan även hur den kringliggande marken underhålls (Ranius och Jansson, 2000). 

Betning av djur runt ek ger ett förbättrat habitat för flera rödlistade arter och både insekts- och 

fågelbestånds diversitet gynnas av områden med stora ekar (Ranius och Jansson, 2000, Barrico et al. 

2012 ).  

5.3.2 Död ved 

Förutom en populations struktur, påverkas biologisk mångfald av tillgången till boplatser och föda. 

För insekter och fåglar kan detta påverkas av tillgång till död ved. Död ved är viktigt för fåglar genom 

att ge tillgång till insekter, men även genom att tillhandahålla bo- och häckningsplatser i håligheter 

(Drapeau et al. 2009, Naturvårdsverket, 2005b). I Sverige bör andelen död ved i skogarna öka med 

minst 40 %, i flera områden ännu mer för att minska hoten mot biologisk mångfald 

(Naturvårdsverket, 2005b). De arter som är beroende av förekomst av död ved, lever i ett dynamiskt 

ekosystem där andelen död ved kan variera kraftigt i tid men även i områden. I naturreservat kan 

mänsklig påverkan behövas för att tillgången till död ved ska säkras. Det är viktigt med åtgärder för 

att öka mängden död ved, men det är även viktigt var den döda veden placeras för att få en positiv 

effekt på insekters diversitet (Vodka et al. 2009). Vedlevande skalbaggar föredrar död ved i solläge 

(Vodka et al. 2009, Franc et al. 2007). Det är viktigt  att vid planering för ökning av mängden död ved, 

för bevarande av biodiversiten,, inte placera död ved i skuggan av träd på grund av exempelvis 

framkomlighetsskäl. Död ved behöver bestå av olika tjocklekar, flera arter föredrar död ved 

bestående av tunna grenar, andra arter behöver tillgång till tjockare (Nordén et al. 2004). Hinder för 

att öka andelen död ved i naturreservat består av, människors negativa attityd till död ved, att 

framkomligheten minskar och att närliggande skogsägare oroas över den ökade risken för 

skadeinsekter (Naturvårdsverket, 2005b).  
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5.3.3 Populationssamverkan 

Populationskorridorer mellan olika habitat är viktigt för insektspopulationer för att gynna spridning 

och kolonisationer (Drinnan, 2005, Jiang et al. 2007, New, 2009, Naturvårdsverket, 2005b). Skötsel av 

naturreservat med populationskorridorer är möjligt samtidigt som ekonomiska faktorer beaktas 

(Jiang et al. 2007). Det är även viktigt att ta hänsyn till ekosystemfunktioner med reservplatser för 

arter att sprida sig till. Förutom storleken på naturområden behöver hänsyn också tas till 

habitatkvalitet och populationens storlek. Populationskorridorer är endast en av flera alternativ till 

att gynna ökad biologisk mångfald (Jiang et al. 2007).  
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6 Metod 
I denna studie har både kvalitativ och kvantitativ textanalysmetod samt kvantitativa 

inventeringsmetoder valts att användas. Inom tvärvetenskapliga studier används olika typer av 

metoder för syftet ska kunna besvaras på bästa sätt.  

6.1 Områdesbeskrivning 
De undersökta områdena valdes utifrån att de är naturreservat placerade inom Östergötland, består 

av eklandskap innehållandes träd med håligheter samt har olika ägare. Då historisk markanvändning 

är viktig för diversitet inom området valdes att undersöka tidigare markförhållanden. Områdenas 

historiska markanvändning undersöktes genom Lantmäteriets historiska kartor. De kartor som fanns 

tillgängliga för områdena är från åren 1868-77 och 1947 (Figur 1 a-b och Figur 2 a-b)(Lantmäteriet, 

2013). De historiska kartorna från år 1868-77 och år 1947 visade att jordbruk och bebyggelse fanns 

runt båda områdena, vilket tyder på en lång historiskt markanvändning i form av jordbrukslandskap. 

Tinnerös eklandskap har använts som ängs- och betesmark sedan 1600-talet (Johansson et al.2009), 

liknade information om Norrköpings ekbackar saknas. Information från de historiska kartorna visar 

att naturreservaten kan antas ha tillräckligt lik historisk markanvändning för att kunna jämföras. 

Figur 1. Karta över Norrköpings ekbackar provområdet markerat med rödcirkel, a, år 1868-77, b) år 1947, c) 

översiktsbild 2013-03-04 och d) provplatskarta där provplatserna är markerade med rödprick, 2013-03-04. 

Publicerat med medgivande av © Lantmäteriet 2013-02-25 Lantmäteriet Dnr: i2012/898. 

 a  b 

c d 
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Figur 2. Karta över Tinnerö eklandskap, provområde markerad med rödcirkel, a) år 1868-77, b) år 1947, c) 

översiktsbild 2013-03-04 och d) provplatskarta där provplatserna är markerade med rödprick, 2013-03-04. 

Publicerat med medgivande av © Lantmäteriet 2013-02-25 Lantmäteriet Dnr: i2012/898.. 

a b 

c 
d 

 

Koordinater för Norrköpings ekbackar är WGS 84 (lat, lon): N 58° 36.877', E 16° 10.167' (Eniro, 2013) ) 

och består av en kulle med flera klippor i dagen (Figur 1 c-d), området domineras av stora äldre ekar 

med stor andel död ved och området betas av får. Området runt naturreservatet består av tungt 

trafikerade vägar, samt affärs- och industrilokaler. Flertalet människor rör sig i och runt 

naturreservatet varje dag. I närområdet till Norrköpings ekbackar finns flertalet ekområden, men de 

är inte sammanhängande på samma sätt som vid Tinnerös eklandskap, utan av ökaraktär. 

Det undersökta området i Tinnerö eklandskap finns placerat på koordinaterna WGS 84 (lat, lon): N 

58° 22.232', E 15° 36.279'  (Eniro, 2013) och är en del av det Östgötska odlingslandskapet (Figur 2 c-

d), området omges av fält och hårt trafikerade bilvägar samt bebyggelse. Bebyggelsen består främst 

av bostäder, affärer samt en bensinstation. Över området sker flygningar med stridsflygplan, samt 

start och landning för reguljär flygtrafik vid Linköpings flygplats. Vid delområdet Djurgården, som har 

inventerats, ligger en fotbollsplan med klubbhus. Detta gör att flertalet människor rör sig runt och i 

området dagligen. Området betas av får. Marken är främst plan med enstaka större stenar och berg i 

dagen. Dominerande trädslaget är ek, andelen ihåliga träd och död ved är mindre förekommande än 

vid Norrköpings ekbackar, men även här finns stora ekar. Djurgården är en del i ett större 

sammanhängande naturreservat bestående av eklandskap, vilket Norrköping ekbackar inte består av. 
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6.2 Innehållsanalys av styrdokument 
Det ligger en fördröjningseffekt mellan förvaltningsåtgärder och resultat av dessa (Naturvårdsverket, 

2007b). Detta kan leda till svårigheter att motivera viktiga förvaltningsbeslut. Det är därför viktigt att 

förstå och förvalta ekosystem i ett ekonomiskt sammanhang, där ekonomiska och sociala 

stimulansåtgärder harmoniseras med biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 2007a). 

Förvaltningsarbetet i naturreservat styrs till stor del av det som står i skötselplaner och beslut 

(Länsstyrelsen i Östergötland, 2012). Hur dessa styrdokument utformas har därmed stor påverkan i 

det praktiska arbetet.  

6.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Textanalys används för att systematiskt undersöka relevant innehåll och kunna kategorisera detta 

(Grønmo, 2004). I denna studie har textanalys av styrdokument för Norrköpings ekbackar och 

Tinnerö eklandskap genomförts. Efter kontakt med Norrköpings- och Linköpings kommuns arkiv, har 

styrdokument för naturreservaten Norrköpings ekbackar och Tinnerö eklandskap identifieras. De 

dokument som används i studien är offentliga handlingar och finns tillgängliga för allmänheten via 

kommunernas webbplatser och arkiv. I denna studie har originalen av styrdokumenten undersöks en 

första gång vid kommunernas arkiv för verifiering. Under analysens gång har dokumenten från 

kommunernas webbplats använts. De dokument som undersökts är skötselplan, reservatsbeslut, 

utvecklingsplan samt beskrivning i Naturvårdsprogram (tabell 1).  

Tabell 1.Redovisning av dokument som använts för textanalys i denna studie. x innebär att dokument för detta 

område fanns, 0 innebär att denna dokumenttyp saknades för berört område. Dokumenten sammanställdes 

2013-03-15(Linköpings kommun, 2006a, Linköpings kommun, 2006b, Linköpings kommun, 2007, Norrköpings 

kommun 2003, Norrköpings kommun 2004, Norrköpings kommun 2008). 

Dokumenttyp Norrköpings ekbackar 
Besultsdatum 

Tinnerös eklandskap 
Beslutsdatum 

Skötselplan 2004-03-01  
2006-06-13 

Reservatsbeslut  
2003-10-14 

 
2006-06-13 

Utvecklingsplan Saknas  
2007-11-27 

Beskrivning i Naturvårdsplan  
2008 

Saknas 

 

I Tinnerös eklandskaps skötselplan analyserades enbart delar som berörde delområde Djurgården för 

att utjämna skillnad i storlek på underlag, detta då fältinventering har utförts i detta område. För 

Norrköpings ekbackar finns ingen utvecklingsplan framtagen men beskrivningen i Naturvårdsplanen 

bedöms som likvärdig med utvecklingsplanen för Tinnerös eklandskap och användes därför i 

analysen.  

Textanalysen har utförts enligt metoden innehållsanalys beskrivet av Grønmo (2004). 

Innehållsanalysen genomfördes genom att en översiktsläsning först gjordes och utifrån denna valdes 

kodorden utifrån texternas innehåll. Innehållsanalysen baseras på dokument som källa (Grønmo, 

2004). Dokumenten undersöks systematiskt med utgångspunkt i de framtagna kodorden. De 

dataunderlag som framställs genom bearbetning, systematisering och registrering, kan sedan 
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behandlas kvalitativt eller kvantitativt. I denna studie valdes att först behandla dataunderlaget 

kvalitativt genom en analys hur kodordsområden behandlades i förhållande till den totala 

textmassan, vilka karaktärsord som användes och i vilket sammanhang. Vanligt vid användning av 

kvalitativ innehållsanalys är att datainsamlingen inte kan förutsägas och planeringen för 

datainsamlingen kan behöva ändras under studien (Grønmo, 2004). En innehållsanalys söker efter 

vad som uttrycks explicit (Bergström och Boréus, 2012). 

Vid översiktsläsning av dokumenten för Tinnerö eklandskap framgick tydligt tre kodord: Naturvård, 

kulturvård och friluftsliv. I analysen valdes att använda den innebörd av kodorden som 

styrdokumenten avsett. Om de analyserade styrdokumenten klassificerar en åtgärd som 

”Naturvård”, har detta inte ifrågasatts i analysresultatet. I dokumenten för Norrköpingars ekbackar 

var kodorden naturvård och friluftsliv mycket tydliga, kulturvård framgick i dokumenten men inte lika 

tydligt som i de för Tinnerös eklandskap. Som kodord valdes trots detta att även inbegripa 

kulturvård, detta för att undvika att ett för snävt perspektiv används. Tolkningsmöjligheter som är 

viktiga för studien kan förbises om enbart den aspekt som anses mest relevant för studien undersöks, 

därför väljs att även undersöka andra faktorer än naturvård, så som kulturvård och friluftsliv, i denna 

innehållsanalys (Grønmo, 2004). I arbetet med innehållsanalys är det viktigt att undersöka olika sätt 

att analysera texterna för att se vilket analyssätt som ger bäst resultat. Därför utfördes även en 

kvantitativ undersökning av texterna. Den kvantitativa analysen gjordes genom att kvantifiera 

frekvensen av kodorden i styrdokumenten.  Detta för att undersöka om denna metod bättre belyser 

innehållet i texterna. Beroende på den olika mängd text i dokumenten, resulteraderäkning antal 

gånger som kodorden benämns i styrdokumenten, r i en missvisande bild Valet gjordes då att göra en 

bedömning om hur ofta, i förhållande till den totala textmassan, som kodordet berördes.  En 

gradering bestående av: berörs, berörs lite samt berörs ej, valdes att användas för att förmedla en 

bild om hur frekvent kodorden används i de analyserade styrdokumenten. 

Sammantaget visade analysen att den kvantitativa innehållsanalysen gav ett mer lättöverskådligt 

resultat, men att den kvalitativa innehållsanalysen belyste aspekter som ej kom fram i den 

kvantitativa analysen. Aspekter som belystes tydligare i den kvalitativa analysen var samverkan och 

effekt av kodorden i texterna. Kvalitativ textanalys kan ge mer än enkel kodning av text (Silverman, 

2006). Hur de definierade kodorden ömsesidigt samverkar och inbördes används, vilken effekt kan 

texterna ge, vad representerar de, är alla viktiga aspekter att undersöka (Silverman, 2006). Valet blev 

därför att redovisa resultatet kvalitativt men att försöka strukturera resultatet för att lättare belysa 

vad analysen gav. 

6.2.2 Kvantitativanalys av habitatsfaktorer  

Vanligtvis vid en innehållsanalys undersökts dokument först och kodorden framställs under 

processen. I denna studie valdes, för att få en koppling till tidigare forskning, även att utgå från de 

habitatfaktorer som presenteras i ”Bakgrund och tidigare forskning”. Trots att innehållsanalys har en 

lång metodtradition, bör detta inte hindra från att anpassa metoden till studiens syfte (Bergström 

och Boréus, 2012). Innehållsanalysen med habitatfaktorer som kodord fokuserade enbart på om 

dokumenten berörde faktorerna eller ej. Ingen bedömning om hur ofta eller i vilket sammanhang de 

nämns gjordes. De kodord som används i habitatsfaktorsanalysen är: 

 Markanvändning 

 Hantering av död ved 
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 Möjlighet till samverkan med andra populationer 

 

6.3 Fältinventering 
Valet av inventeringsmetod bör baseras på flera faktorer vid undersökning av biologisk mångfald 

(Magurran och McGill, 2011). Exempel på faktorer som bör beaktas är: val av statistik, praktiskt 

möjligt samt biologiska faktorer. Ett tidigt val i arbetes gång är att bestämma vilka arter som bör 

undersökas (Magurran och McGill, 2011). I denna studie valdes att fokusera ett gränssnitt av 

diversiteten hos insekts- och fågelarter, istället på ovanliga arter eller indikatorarter. Detta på grund 

av att syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader i biologisk mångfald i två fysiologiskt liknande 

naturreservat. Djurgrupperna fåglar samt insekter valdes för det samspel som finns, då flertalet 

fågelarter har insekter som föda (Foottit och Adler, 2009). För insamling av ryggradslösa djur, som 

insekter, i naturreservat krävs endast markägarens tillstånd (CODEX, 2013). Då fåglarna i studien 

varken stördes eller skadas krävdes inget tillstånd för inventeringen (CODEX, 2013). 

Var den biologiska mångfalden mäts är mycket viktig (Magurran och McGill, 2011). För att 

inventeringen i båda provområden skulle ske under så lika villkor som möjligt, valdes 

inverteringsprovplatserna inom båda områdena enlig kriterierna: Närhet till död ved och håligheter, 

olika placering inom området och möjlighet att placera ut fönsterfällan. Faktorn närhet till död ved 

och håligheter valdes på grund av att flera insekts- och fågelarter gynnas av tillgång av död ved och 

håligheter. Olika placering inom området användes för att provpunkterna ska representera 

genomsnittet i området och inte enbart en liten del. Faktorn möjlighet att placera ut insektsfällan 

berodde på att vid biologiskainventeringar behöver även hänsyn tas till praktiska aspekter (Magurran 

och McGill, 2011).  

6.3.1 Insektsinventering 

Det är vanligt att inom forskningen använda insekter för studier inom biomekanismer, 

klimatförändring och ekologisk utveckling (Foottit och Adler, 2009). Insekter har ett samspel med 

djurgruppen fåglar(Price et al. 2011, Foottit och Adler, 2009), baserat på detta valdes insekter som 

djurgrupp att användas som indikator för biologisk mångfald. 

Båda undersökta områden är naturreservat och därför har tillstånd inhämtats från ägarna, 

Norrköping- och Linköpingskommun, för insamling av insekter inom området. Infångande av insekter 

skedde under sex dagar i varje testområde, i Norrköpings ekbackar under vecka 24 (12-17 juni) och i 

Tinnerö eklandskap under vecka 25 (18-23 juni), år 2012. Fem fönsterfällor placerades ut under 

morgonen dag ett och togs ner på kvällen dag sex. De fysiska förutsättningarna för samtliga 

provplatser beskrivs i appendix 1 och 2. Ju fler replikat desto större möjlighet att upptäcka ovanliga 

arter och det rekommenderas att använda flera små fällor än färre stora (Magurran och McGill, 

2011).  

Vid insektsinventering kan flera olika metoder för insamling av insekter användas. Vanliga metoder är 

förutom fönsterfällor, användning av håv alternativt lådor som fästs vid ekarna. Valet att använda 

fönsterfällor gjordes på grund av denna studie ämnar undersöka den biologiska mångfalden hos 

insekter kopplat till eklandskap och därför valdes en metod som gynnar undersökningen av både 

flygande insekter samt insekter som lever på ekar. En metodstudie av olika metoder för att inventera 

insekter, framkom att samtliga undersökta metoder har för- och nackdelar (Ranius och Jansson, 

2002). Användning av fönsterfällor är att föredra om inventeraren önskar att infånga så många 
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individer som möjligt. Fönsterfällor visade sig fungera sämre för insamling av utvalda rödlistade arter 

(Ranius och Jansson, 2002). Vid användning av håv insamlas flygande och marklevande insekter och 

vid användning av låda på träd insamlas främst trädlevande insekter.  

Fönsterfällor valdes för att undersöka biologisk mångfald av insekter som är flygande, alternativt har 

ekar som del i sitt habitat. Bidragande orsaker till val av fönsterfällor berodde även på 

kostnadseffektiviteten, att praktisk kunna utföra inventeringen samt att fönsterfällor används 

regelbundet inom forskningsområdet (Jansson et al. 2009). Fönsterfällorna placerades ut i de valda 

undersökningsområdena, på en minimumhöjd på 1, 6 meter. Detta för att undvika att betande djur 

eller människor kommer i kontakt med lösningen i fönsterfällorna, då lösningen kan vara farlig att 

förtära. En inventeringsmetod som minimaliserar påverkan på individer, populationer och habitat bör 

väljas (Magurran och McGill, 2011). Fönsterfällorna är konstruerade av plastbehållare med måtten 

17,5 x 17.5 centimeter med en plastskiva storlek 21,5 x 30,5 cm placerad över (figur 3). 

Fönsterfällorna har sedan fäst på ekar med spännband och snöre 

Val av ekar att placera fönsterfällor på har utgått 
från kriterierna:  
 

 Närhet till död ved och håligheter 

 Maximera spridning inom 
inventeringsområdet. 

 Möjlighet att placera ut fönsterfällan.  

Figur 3 Foto på en av fönsterfällorna. Foto: K. 
Fredriksson, 2012. 

 

. En lösning bestående av vatten, grovsalt och diskmedel har används i plastburken för att förhindra 

att insekterna lämnar fällan. På varje fönsterfälla har sedan en skylt med information om studien och 

kontaktuppgifter fästs. Tekniken som fönsterfällorna bygger på är att insekter krockar med 

plastskivan för att sedan trilla ner i plastburken under. Inventeraren har sedan med jämna mellanrum 

tömt fönsterfällorna på insekter. Om det funnits levande insekter i fällorna, hade dessa avlivats med 

en lösning bestående av etylacetat (CH3COOC2H5). Insekterna förvarades sedan i kartonger i väntan 

på identifiering. Totalt placerades fem fällor i varje naturreservat och varje fälla hanteras som ett 

replikat. Insekterna sorterades och identifierades till familjenivå enligt Douwes et al. (1998). Valet att 

enbart identifiera till familj för insekter beror påatt bedömning gjordes att detta identifiering till 

artnivå ej hade resulterat i ett bättre resultat. . Insekterna har sedan bevarats genom frysning i 

märkta behållare, för möjlighet till återidentifiering. 

6.3.2 Fågelinventering. 

Fåglar är viktiga komponenter i ekosystemen som interagerar med andra arter (Podulka et al. 2001). 

Det är brukligt att använda fåglar som indikatorer på biologisk mångfald i skogslandskapsmiljöer. I 
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tätortmiljöer, som de inventerade områdena, brukar fåglar inte användas som indikatorart, trots att 

grönytor i tätorter kan hysa ett rikt fågelliv (Naturvårdsverket, 2009). 

Fågelinventering kan ske genom användning av flera olika metoder, vanliga metoder är linjetaxering 

och punkttaxering (Ekblom, 2007). Punkttaxering valdes att utföras i denna studie, detta för att 

kunna relatera fågelinventeringen till samma provplatser där insektsinventering utfördes. Genom att 

utföra punkttaxering vid varje provpunkt för insektsinveteringen, detta för att undersöka fågel- och 

insektsdiversitet vid samma plats samt för att få fem replikat vid varje undersökningsområde. Vid 

fågelinventering med punkttaxering finns risk att fågelarter som är skygga eller tysta inte registreras 

(Ekblom, 2007). Punkttaxeringsmetoden är enklare att utföra än linjetaxering, detta minskar risken 

för att misstag vid inverteringen har skett (Ekblom, 2007). Inventering av fågelbeståndet i 

undersökningsområden har enbart skett under försommaren i juni, mellan kl. 10 och 15. Detta 

innebär att inventeringen enbart kan ge kunskap om diversitet i fågelbeståndet under denna årstid 

och under dagtid. Erhållen data går därför inte att applicera på övriga årstider då flera fågelarter 

byter område utefter årstider. 

Fågelinventeringen har främst skett för att undersöka om det syns någon skillnad i aktivitetsfrekvents 

i närvaro av antal individer och arter. Punkttaxering ger ett stickprov ur undersökningsområdet. 

Punkttaxering av fåglar bör utföras under 5-10 minuter, detta för att inte under- eller övertaxera 

fågelbeståndet. För fåglar som ses med blotta ögat, ej användning av kikare, och/eller vars läte 

uppfattas, noteras art samt antal identifikationstillfällen (Ekblom, 2007). Punkttaxeringen har utförts 

ca 10 meter framför varje ek med insektsfälla. Vid osäkerhet av art har Imby (2003) alternativt 

Pedersen och Svensson (2012) konsulteras. Om efter detta inte fågelarten har kunnat identifieras har 

den noterats som "okänd" alternativt "osäker". Vid noteringen "osäker" har även antecknats vilken 

arter som det troligtvis kan vara.  

6.3.3 Statistisk behandling. 

Det är viktigt att kvantifiera artrikedom och diversiteten som visas i resultat av inventering av 

djurarter (Magurran och McGill, 2011). Det finns olika sätt att kvantifiera biologisk mångfald, i denna 

studie har antal sedda individer alternativt noterat fågelläte använts samt antal insektsindivider 

fångade i fälla valts. Valet att räkna antal individer istället för till exempel vikt eller antal per yta 

gjordes för att i detta fall fanns resurser att räkna på individnivå. Antalet arter, Simpsons 

diversitetsindex samt Shannon-Wieners diversitetsindex beräknas för insekter samt fåglar. Simpsons 

diversitetsindex och Shannon-Wieners diversitetsindex beräknar antalet arter/taxa samt jämnheten 

hos en population. Simpsons diversitetsindex sträcker sig från noll (ingen/låg diversitet) till ett (hög 

diversitet), Shannon-Wieners diversitetsindex kan sträcka sig från noll till oändligt (Braude och Low, 

2010). Ett högt diversitetsindex tyder på flertalet arter med jämnfördelning, ett lågt diversitetsindex 

innebär få arter eller dominans av få arter (Braude och Low, 2010). För att undersöka om det finns en 

signifikant skillnad mellan de inventerade områdena valdes ett icke-parametriskt Mann-Whitney test. 

Ett icke-parametriskt test bör användas om extremvärden finns. Resultatet från inventeringen visade 

på flera avvikande värden. Icke-parametriskt test bör användas om urvalet är litet (Aronsson, 2008). I 

denna studie användes 5 replikat från varje område och detta anses som ett litet urval. De statistiska 

analyserna har utförts i SPSS statistics 20.0 IBM©. 
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För Simpson diversitetsindex och Shannon-Wieners diversitetsindex har nedanstående uträkning 

används: 

Simpsons diversitetsindex (D) Shannon-Wieners diversitetsindex (H) 

 dvs. 

D = 1 – ((part1)
2 + (part2)2 + (part3)

2…) 

 dvs. 

H = - [part1*log2(part1) + part2*log2(part2) + 

part3*log2(part3)…]  

S är antalet arter och p motsvarar täckningsgraden, det vill säga varje art delat med den totala 

summan av alla arterPoole, 1974). I uträkningen för Simpsons diversitetsindex har 1- lagts till så att 

värden närmare ett innebär högre diversitet och värden närmare noll det motsatta.  

7 Diskussion om metod 

7.1 Etiska överväganden 
Vid all forskning ska god sed tillämpas. God sed inom forskning innebär att, inte avsiktligt försöka 

vilseleda eller gör avsteg från de vetenskapliga kraven (CODEX, 2013). Denna studie har följt 

vedertagna forskartraditioner och med en öppenhet kring data som samlats in. Forskningsmaterial 

ska sparas på sådant sätt att det är möjligt att gå tillbaka och pröva den gjorda studien (CODEX, 

2013). I denna studie innebär detta att alla fältanteckningar och insamlad data har sparats. De 

insekter som infångats har fryst och sparats, om en nyidentifiering önskas göras. Hur data till studien 

har insamlats ska beskrivas så väl att studien kan reproduceras vid annan tidpunkt av annan person. 

Kunskapen som tas fram ska vara objektiv och relevant för studiens syfte (Kvale och Brinkman, 2009). 

Vid framtagning av data bör frågan om man mäter det man förutsatt sig att mäta ställas (Kvale och 

Brinkman, 2009). I denna studie har metoder baserade på vedertagna metoder för fältinventering 

och textanalys använts. Studien besvarar inte om det finns tillräcklig biologisk mångfald för framtida 

bevarande av arter och ekosystem, utan undersöker skillnader mellan undersökta områden. En mer 

utförlig invertering skulle kunna resultera i fler arter, denna studie visar trots detta både likheter och 

skillnader i biologisk mångfald för de undersökta områdena. 

7.2 Innehållsanalys 
Val av textanalysmetod kan orsaka att innebörden av texten tolkas på ett visst sätt (Heith, 2006). 

Vilka tolkningar som gjorts och vilka som inte gjorts kan ha påverkas av mitt val av textanalysmetod. 

Oavsett vilken eller vilka textanalysmetoder som väljs kan detta problem uppstå. Vilka styrdokument 

som väljs att analyseras kan påverka vilken kunskap som analysen ger. Det är viktigt att vara 

medveten om att alla val som görs baseras på vilken syn man har på världen. Denna studie har utgått 

från en positivistisk världsbild. Om den kontextuella förståelsen är för begränsad hos den som utför 

innehållsanalysen, kan detta leda till feltolkningar (Grønmo, 2004). Det är viktigt att kunna bedöma 

för vem texten är skriven för. De texter som analyserats i denna studie är alla skrivna inom en 

kommunpolitikskontext, där tjänstemän oftast skriver texter till politiker, som ibland ändrar i dessa. 

Tanken är att dessa texter ska styra och leda arbetet inom kommunen, men även att allmänheten ska 

kunna ta del av de beslut som fattas. Dessa texter har genom detta flera olika grupper av tänkta 

läsare, vilket kan ha påverkat, både utformning och innehåll av dessa. Texter tillhandahåller data som 

ger verkliga effekter (Silverman, 2006) till exempel politiska beslut. Denna studie har analyserat 
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styrdokument från kommunalförvaltning. Det innebär att texterna har möjlighet att påverka politiska 

beslut gällande människors vardag, villkor för ekosystems överlevnad genom olika  ekonomiska 

resurser.  

7.3 Fältinventering 

Insektsinventeringar som sker under hela sommarhalvåret är vanliga (Jansson et al. 2009a) och är att 

föredra om syftet att göra en fullständig inventering av populationer inom området. Typ av insekter 

kan variera beroende på årstid (Southwood et al. 2004). Tidigt på försommaren dominerar tuggande 

insekter, för att sedan följas av en dominans av sugande insekter (Southwood et al. 2004). I denna 

studie har det inte varit möjligt och inte heller ansetts nödvändigt att undersöka växlingar i 

insektsbestånd beroende på årstid, då denna studie inte undersöker detta. Detta innebär att 

resultatet i denna studie enbart ger kunskap om diversitet bland insekter under försommaren och 

kan inte appliceras på andra årstider. Denna inventering har utförts för att kunna jämföra två 

områden och viktigt i denna studie är att inverteringarna skett under lika lång period och under så 

lika förutsättningar som möjligt. Detta har i denna studie kunnat uppfyllas. 

Vanligt är att fönsterfällor töms med 4-5 veckor intervaller vid insektsinventering (Antonsson, 1993). 

Fönsterfällorna i denna studie har tömts oftare än vad normalt sker, genom detta kan fler insekter 

registrerats, då risken för att insekterna lämnar fällorna på grund av regn och/eller via andra djur 

minimerats. Vid tömning av fönsterfällorna finns risk att mycket små insekter så som knott och 

bladlöss har missats, då de är så små att de är svåra att se med blotta ögat. Samma risk föreligger för 

båda populationsområdena och borde därför inte ha någon större påverkan på resultatet. Det är 

ovanligt att populationsekologer vet exakt hur många individer som finns inom en arts population, 

vanligtvis beräknas populationens täthet eller antal individer per hektar(Podulka et al. 2001). I denna 

studie har populationens täthet beräknas.  

Tömning av fönsterfällor i populationsområdet Norrköpings ekbackar har skett dagligen. Detta på 

grund av att ägaren, Norrköpings kommun, hade specificerat detta som ett krav för tillstånd för 

inventeringen i området. Tömning av fönsterfällor i populationsområdet Tinnerös ekbackar skedde 

vid tre tillfällen under perioden. Detta kan innebära en skillnad i risken för att små insekter blivit 

uppätna i fällan av större, alternativt ökar risken för sabotage. Risken för att detta gjort någon 

betydande skillnad i resultatet anses vara minimal, då praxis inom forskningsområdet är att tömma 

fönsterfällor med en veckas mellanrum. Vid insektsinventering har fönsterfällor innehållandes en 

saltlösning används, detta kan medföra en smärtupplevelse för de insekter som fångats. 

Inventeringsområdena består av tätortsnäranatur och flertalet människor uppehåller sig inom 

området. För att minimera risker för människor och djur har en saltlösning använts istället för en 

glykollösning (Thylén, 2006). För att minska djurens lidande har diskmedel används för att bryta 

ytspänningen för att få en så snabb död som möjligt, fällorna har även tömts med jämna mellanrum.  

Vid inventering av fåglar, bör för bästa resultat, störning av fågelpopulationen undvikas. Detta inbär 

att ingen negativ påverkan bör ha skett på fågelpopulationen  och därmed r anses inga etiska hinder 

funnits för att utföra punkttaxering av fåglar.  

Vid inventering av djur i fält finns alltid risken att felaktig artbedömning görs, detta på grund av 

bedömning måste göras snabbt. Artbenämningarna "okänd" samt "osäker" används för att undvika 

att osäker artbedömning görs. I inventeringsområdena fanns vid inventeringen främst fågelarter som 
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inventeraren är bekant med, detta innebär att bedömning av arterna utförts tillfredställande. Vid 

fågelinventering i Tinnerö ekbackar fick fågelinventeringen vid provpunkt L3 påbörjas tre gånger på 

grund av yttre faktorer så som störning av får och människor i området. Detta kan ha påverkat 

resultatet. Flygtrafik över området vid fågelinventeringen i Tinnerö eklandskap försvårade 

identifikationen av fågelläten och ledde därför till att fler "okända" noterades än i området 

Norrköpings ekbackar.  

8 Resultat 
I denna del presenteras resultatet från innehållsanalys av styrdokument och fältinventering av 

insekts- och fågelbestånd i Norrköpings ekbackar och Tinnerö eklandskap.  

8.1 Innehållsanalys 
Samtliga dokument som analyserats har beslutats i tekniska nämnden vid respektive kommun, 

mellan åren 2003-2008. Resultatet visar att kodord naturvård berördes grundligt i samtliga 

undersökta dokument (tabell 2). Kodordet kulturvård berördes mycket mindre eller inte alls i 

dokument för Tinnerös eklandskap förutom i reservatsbeslutet. Friluftsliv som kodord berördes i stor 

omfattning i alla dokument förutom i beskrivning i naturvårdsplan för Norrköpings ekbackar, där 

friluftsliv enbart berördes i mindre omfattning. Vid analys av styrdokument för naturreservaten 

upptäcktes att karaktärsord användes för att beskriva intentionerna för områdena  (tabell 2). Hur 

dessa karaktärsord användes i dokumenten skilde sig mellan de två kommunerna, men även 

beroende på vilken typ av styrdokument. Dessa karaktärsord ger en bild om hur de som skrivit 

dokumenten vill framställa de värden som anses finnas inom områdena. Resultatet visar ett mönster 

för framställan av områdenas värden, vilken typ av kunskap och till vilka miljöpolitiskanivåer som 

värdena kan kopplas till. Genomgående för styrdokument kopplade till Tinnerö eklandskap är att 

kunskap tillskrivs forskning och värden inom området sammankopplas till riks- och EU nivå, vilket inte 

är tydligt i styrdokument för Norrköpings ekbackar.  
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8.1.1 Reservatsbeslut 

I Reservatsbesluten för båda områden används bevara som karaktärsord. Resterande typer av 

karaktärsord som beskriver naturvård i de olika naturreservaten skiljer sig markant åt. För 

Norrköpings ekbackar används ”vårda, slåtter och bete”. I beslutet för Tinnerö eklandskap fokuseras 

på ”gynna, fri, inventeringar, riksintresse och EU”(tabell 2). Texten för Tinnerö eklandskap fokuserar 

till på att visa kopplingar till inventeringar, forskning och att området är viktigt för andra instanser än 

Linköpings kommun. Viljan att koppla de värden som finns inom området till mer än ett 

rekreationsområde genomsyrar reservatsbeslutets uppbyggnad. I beslutet för Norrköpings ekbackar 

görs inte denna koppling trots att det är möjligt. Denna skillnad i att sammanlänka områdets värden 

till andra instanser är även tydlig i hur och vilka miljömål som relateras till. För Tinnerös eklandskap 

hänvisas till sex olika miljömål, för Norrköpings ekbackar nämns endast miljömålet ”ett rikt 

odlingslandskap”. Trots att vikten av bevarande av den biologiska mångfalden beskrivs i 

beslutstexten för Norrköpings ekbackar, kopplas detta inte till miljömålet ”ett rikt växt- och djurliv”.  

I reservatsbesluten är det är det ett större fokus på kulturvårdsvärden i Tinnerös eklandskap än i 

Norrköpings ekbackar. Detta kan bero på att, som det står i reservatsbeslutet för Tinnerös 

eklandskap, flera remissyttranden som inkommit till Linköpings kommun påpekat att naturvården 

fått större fokus än kulturvård i originaltexten. Detta ledde till att Linköpings kommun omarbetade 

förslaget till reservatbildande med större tyngd på kulturvård än tidigare. Något likande står inte i 

reservatsbeslutet för Norrköpings ekbackar. Karaktärsord för Tinnerö eklandskap var: riksintresse, 

skydda, vårda, bevara, framhäva, för Norrköpings ekbackar: fornlämningar. Kriteriet friluftsliv 

berördes i kortfattat men tydligt i båda reservatsbesluten. Karaktärsorden för Norrköpings ekbacke: 

vårda, bevara, tillgänglighet och för Tinnerös eklandskap: besökande, besöksvärde, ger en bild av att 

områdena ska utformas på sådant sätt att människors rörelse ska gynnas.  

8.1.2 Skötselplaner 

Skötselplaner för områdena ska beskriva hur de olika värden som finns inom naturreservaten ska 

underhållas och utvecklas. För Norrköpings ekbackar framgår tydligt hur och vad som ska utföras, 

medan för Tinnerö eklandskap är detta mer otydligt och kortfattat (tabell 2). Tyngdpunkten i 

Tinnerös eklandskap ligger i långa och grundliga beskrivningar i vilka värden som finns och vilken 

kunskap om dessa som insamlats. Friluftslivet beskrivs som en tillgång som bör utvecklas i Tinnerö 

eklandskap medan i Norrköpings ekbackar beskrivs friluftslivet mer som en riskfaktor som kan 

påverka naturvården negativ. Karaktärsord för naturvårdsvärden Norrköpings ekbackar: topografi, 

markegenskaper, hävdas, sällsynta arter, fri utveckling och Tinnerös eklandskap: ekdominerade, 

fauna, hävdkontinuiteten, visar på liknande fokusområden. Karaktärsorden markegenskaper och 

hävdas kan innebära liknande innebörd som hävdkontinuitet. Samma kan gälla för sällsynta arter och 

fauna.  

Kulturvårdskaraktärsord för Norrköpings ekbackar: gravfält, fornlämningsregister, Tinnerö 

eklandskap: fornlämningar, makthavare, historia, kan innebära att områdena har olika typer av 

kulturvärden alternativt olika stor fokus på kulturvärden.  

Friluftslivskaraktärsord för Norrköpings ekbackar: tillgänglighet, slitage och störningar och för 

Tinnerös eklandskap: landskapet, kunskap, besöksplatser, visar en stor skillnad i attityd till friluftsliv 

inom naturreservaten (tabell 2). För Norrköpings ekbackar ses friluftsliv som en risk mot övriga 
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värden, för Tinnerös eklandskap ses friluftslivet som en möjlighet till spridning av kunskap och ökat 

engagemang för övriga värden. 

I skötselplanerna för båda områdena skrivs att skötsel av området ska ske med lägsta möjliga 

kostnad. Vilket kan ses som en gemensam faktor för naturvård inom kommunerna. Att 

naturreservaten ses som områden som inte bör belasta kommunernas ekonomi, men som ändå bör 

bevaras och vårdas.  

8.1.3 Utvecklingsplan/beskrivning i naturvårdsplan 

Styrdokumenten för de olika naturreservaten skiljer sig markant åt i utvecklingsplanen och 

beskrivning i naturvårdsplanen (tabell 2). För Norrköpings ekbackar är fokus helt på naturvård, för 

Tinnerös eklandskap är fokus helt på utveckling av friluftsliv. Hur texterna relaterar till eventuell 

negativpåverkan på värden inom områdena skiljer sig drastiskt åt. För Norrköpings ekbackar skrivs 

risker för naturvärden fram stark, däremot nämns detta inte för Tinnerö eklandskap. 

Naturvårdskaraktärsorden för Norrköpings ekbackar: grova ekar, fåglar, insekter, Natura 2000 och 

för Tinnerös eklandskap: eken och människan, information. Här kopplas Norrköpings ekbackar till 

biologiskavärden enbart men för Tinnerös eklandskap kopplas värden till samhället.  Kultur- och 

friluftslivsvärden berördes inte för Norrköpings ekbackar, vilket det gjorde för Tinnerös eklandskap.   
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Tabell 2 Visar resultat av kvalitativ innehållsanalys av berörda styrdokument. Grönt innebär att 

kodordsområdet berördes, gult - berördes i mindre omfattning och rött -berördes ej. 

Dokument Naturvård Kulturvård Friluftsliv 

Beslut bildande av 
Norrköpings ekbackar 

Berörs mycket och 
utförligt.  
Karaktärsord: vårda, 
bevara, slåtter, bete. 

Berörs mycket litet. 
Karaktärsord: 
Fornlämningar 

Berörs.  
Karaktärsord: vårda, 
bevara, tillgänglighet. 

Skötselplan 
Norrköpings ekbackar 
 

Berörs mycket, tydlig 
plan för fortsatt 
arbete. 
Karaktärsord: 
topografi, 
markegenskaper, 
hävdas, sällsynta arter, 
fri utveckling. 

Berörs främst dagens 
förhållanden, mycket 
lite i framtida skötsel 
Karaktärsord: gravfält, 
fornlämningsregister. 

Berörs kortfattat men 
tydligt, kopplas till 
eventuell påverkan på 
naturvärden. 
Karaktärsord: 
Tillgänglighet, slitage 
och störningar 

Beskrivning i 
naturvårdsplan, 
Norrköpings ekbackar 
 

Berörs mycket.  
Främst genom att 
beskriva befintligt flora 
och fauna. 
Karaktärsord: 
grova ekar, fåglar, 
insekter, Natura 2000.  

Berörs inte  Berörs inte 

Beslut bildande av 
Tinnerö eklandskap 
 

Berörs mycket.  
Karaktärsord: bevara, 
gynna, fri, 
inventeringar, 
riksintresse och EU 

Berörs. 
Karaktärsord: 
riksintresse, skydda, 
vårda, bevara, 
framhäva 

Berörs. 
Karaktärsord: 
besökande, 
besöksvärde 

Skötselplan Tinnerö 
eklandskap 
 

Berörs mycket. 
Tyngdpunkten på 
dagens användning. 
Kort om framtida 
skötsel. Inventeringar 
framhävs. 
Karaktärsord: 
ekdominerade, fauna, 
hävdkontinuiteten. 

Berörs mindre.  
Främst genom en 
kortfattad beskrivning 
av dagens status, 
förklaras inte hur 
dessa ska skötas 
framöver. 
Karaktärsord: 
fornlämningar, 
makthavare, historia. 

Berörs. 
Främst genom förslag 
på hur friluftsliv kan 
underlättas inom 
området.  
Karaktärsord: 
landskapet, kunskap, 
besöksplatser. 

Utvecklingsplan 
Tinnerö eklandskap. 
 

Förklaras hur viktig 
eken är för människan.  
Hur föreslagen 
utveckling kan påverka 
naturvärden berörs 
inte. 
Karaktärsord: eken och 
människan, 
information 

Berörs mycket lite.  
Hur föreslagen 
utveckling kan påverka 
kulturvärden berörs 
inte. 
Karaktärsord: ekarnas 
stad, information.  

Berörs mycket. 
Främsta fokus är på 
friluftsliv och hur det 
kan utvecklas.  
Karaktärsord: 
besökare, 
iordningställda 
besöksplatser, 
utveckling, 
information. 
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8.1.2 Habitatfaktorer 

Resultatet visar att benämningar som kan tolkas som markanvändning förekommer i samtliga 

undersökta dokument, medans populationssamverkan endast förekom i skötselplanerna och död ved 

i alla dokument utom reservatsbeslut för Norrköpingsekbackar (tabell 3). Vid undersökning av 

styrdokumenten visades att hantering av död ved inte nämns i reservatbeslutet för Norrköpings 

ekbackar, för övriga variabler fanns ingen skillnad mellan naturreservaten.  

Tabell 3. Kvantitativ innehållsanalys gällande förekomst av habitatkriterier. X betyder att dokumentet berörde 

faktorn, 0 betyder att aspekten inte berördes.  

Dokument Markanvändning Möjlighet till 
samverkan med andra 
populationer 

Hantering av död ved 

Beslut Norrköpings 
ekbackar 

X 0 0 

Skötselplan 
Norrköpings ekbackar 

X x (planer på 
populationskorridor 
mellan 2 områden) 

X 

Beskrivning i 
Naturvårdsplan, 
Norrköpings ekbackar 

X 0 X 

Beslut Tinnerö 
eklandskap 

X 0 X 

Skötselplan Tinnerö 
eklandskap 

X x (habitatfaktorer på 
landskapsnivå 
eftersträvas) 

X 

Utvecklingsplan 
Tinnerö eklandskap. 

X 0 X 
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8.2 Fältinventering 

8.2.1 Insektsinvetering 

Olika antal insektsfamiljer hittades i de två områdena (tabell 4). I Norrköpings ekbackar fanns 13,6 ± 

2,70 (medel ± standardavvikelse) insektsfamiljer och i Tinnerö eklandskap fanns 17,0 ± 3,67 

insektsfamiljer (tabell 4). Medelvärde för Simpsons diversitetsindex 0,86 ± 0,39 i Norrköpings 

ekbackar och 0,82 ± 0,06 i Tinnerös eklandskap. Medelvärde för Shannon-Wieners diversitetsindex i 

Norrköpings ekbackar var 3,32 ± 0,32 och i Tinnerös eklandskap 3,15 ±0,42. 

Tabell 4 Deskriptiva data från fältinventering av insektsfamiljer i Norrköpings ekbackar, område Ingelstads 

ekbackar och Tinnerö eklandskap, område Djurgården 1.1.  

Parameter Norrköpings ekbackar Tinnerö eklandskap 

Antal observationer 5 5 

Medelvärde antal familjer 13,6 17,0 

Standardavvikelse antal familjer 2,70 3,67 

Totalt antal familjer 36 44 

Median antal familjer 14,0 16,0 

Medelvärde Simpsons 
diversitetsindex 

0,86 0,82 

Standardavvikelse Simpsons 
diversitetsindex 

0,39 0,06 

Median Simpsons diversitetsindex. 0,86 0,82 

Medelvärde Shannon-Wiener 
diversitetsindex 

3,32 3,15 

Standarsavvikelse Shannon-Wiener 
diversitetsindex 

0,32 0,42 

Median Shannon-Wiener 
diversitetsindex  

3,28 3,29 

 

Det fanns en skillnad i vilka familjer som återfanns i respektive naturreservat (tabell 5), trots detta 

fanns ingen signifikant skillnad mellan reservaten i antal insektsfamiljer, Simpsons diversitetsindex 

eller Shannon-Wieners diversitetsindex (tabell 6). Totalt noterades 63 insektsfamiljer . 22 

insektsfamiljer var gemensamma för båda undersökta områden och 14 insektsfamiljer noterades 

endast i Norrköpings ekbackar och 27 insektsfamiljer noterades enbart i Tinnerös eklandskap. I fällor 

från Norrköpings ekbackar kunde 2 insekter inte identifieras på grund av att delar av insekten 

saknades. Alla infångade insekter från Tinnerö eklandskap kunde identifieras till familj.  

  



26 
 

Tabell 5 Antal identifierade insektsfamiljer, obestämbara familjer har ej räknats in i totalen eller per provplats.  

Vetenskapligt familjenamn Svenskt familjenamn 

Återfanns i Norrköpings  

ekbackar 

Återfanns i Tinnerö  

eklandskap 

Acroceridae Kulflugor 

 

X 

Agrumyzidae Minerarflugor X 

 Amblycera Fågellus 

 

X 

Anthomyzidae Sumpflugor 

 

X 

Aphidoidea Bladlus X X 

Argidae Rosensteklar X X 

Attelabidae Bladrullvirvlar X X 

Blattellidae Små kackerlackor  X 

 Calliphoridae Spyflugor X X 

Cecidomyiidae Gallflugor X 

 Cephidae Halmsteklar 

 

X 

Ceratophyllidae Loppor 

 

X 

Chalcididae Glanssteklar X 

 Chalcidoidea Glanssteklar X X 

Chloropidae Fritflugor X X 

Chrysomelidae Bladbaggar X X 

Cicadidae Cicador 

 

X 

Coleophoridae Säckmalar 

 

X 

Culicidae Stickmyggor X X 

Curculionidae Virvlar 

 

X 

Dermestidae Ängrar X X 

Diapriidae Stekel 

 

X 

Dolichopdidae Styltflugor X 

 Empididae Dansflugor 

 

X 
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Evaniidae Midjesteklar X X 

Fanniidae Takdansflugor 

 

X 

Forficlidae Hjärttvestjärtar 

 

X 

Formicidae Myror X X 

Gasteruptiidae Midjesteklar X X 

Glyphiterigidae Hakmalar 

 

X 

Heleomyzidae Mullflugor 

 

X 

Ichneumonidae Midjesteklar X X 

Lonchaeidae Stjärtflugor X 

 Meloidae Oljebaggar X 

 Miridae Ängsskinnbaggar X X 

Muscidae Egentliga flugor X X 

Mycetophilidae Svampmyggor X X 

Nepticulidae Dvärgmalar X X 

Phlaeothripidae Tripsar X 

 Platypodidae Cylinderbaggar X 

 Proctotrupoidea Svart steklar 

 

X 

Ptinidae Fjädervingar 

 

X 

Sarcophagidae Köttflugor 

 

X 

Scolytidae Barkborrar X X 

Silphidae Asbaggar X 

 Simuliidae Knott X 

 Sircuídae Hornsteklar X 

 Siricidae Stekel X X 

Syrphidae Blomflugor X X 

Tabanidae Bromsar 

 

X 
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Tenebrionidae Svartbaggar X X 

Tenthredinidae Bladsteklar 

 

X 

Tephritidae Borrflugor 

 

X 

Tingidae Nätskinnbaggar 

 

X 

Tineidae Äkta malar X 

 Tipulidae Harkrankar X 

 Tischeriidae Pannluggsmalar 

 

X 

Xiphydriidae Trådhornasteklar X x 

    

 

Summa antal familjer: 36 44 

     

Tabell 6 Mann-Whitney U test på antal insektsfamiljer, Simpsons diversitetsindex samt Shannon-Wiener 

diversitetsindex α = 0,05. Alla diversitetsindex är beräknade på familjenivå. 

Parameter Mann-Whitney 

U 

P-värde 

Totalt antal 

insektsfamiljer 

5,000 0,112 

Simpson 

diversitetsindex 

6,000 0,175 

Shannon-Wieners 

diversitetsindex  

9,000 0,465 
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8.2.2 Fågelinventering 

I Norrköpings ekbackar fanns 8,6 ± 1,67 (medel ± standardavvikelse) fågelarter och i Tinnerö 

eklandskap fanns 11,8 ± 1,30 fågelarter (tabell 7). Medelvärde Simpsons diversitetsindex Norrköpings 

ekbackar var 0,75 ± 0,09 och Tinnerös eklandskap 0,84 ± 0,03. Medelvärde för Shannon-Wieners 

diversitetsindex Norrköpings ekbackar 2,24 ± 0,53 och Tinnerös eklandskap 3,05 ±0,13. 

Tabell 7 Deskriptiva data från fältinventering av fåglar i Norrköpings ekbackar, område Ingelstads ekbackar och 

Tinnerö eklandskap, område Djurgården 1.1.  

Parameter Norrköpings ekbackar Tinnerö eklandskap 

Antal observationer 5 5 

Median antal arter 9,0 11,0 

Standardavvikelse antal arter 1,67 1,30 

Totalt antal arter 15 17 

Medelvärde totalt antal arter 8,60 11,80 

Median Simpsons 
diversitetsindex 

0,72 0,86 

Standardavvikelse Simpsons 
diversitetsindex 

0,09 0,03 

Medelvärde Simpsons 
diversitetsindex. 

0,75 0,84 

Median Shannon-Wiener 
diversitetsindex 

2,33 3,07 

Standarsavvikelse Shannon-
Wiener diversitetsindex 

0,53 0,13 

Medelvärde Shannon-Wiener 
diversitetsindex  

2,24 3,05 

 

Resultatet visar på en signifikant skillnad mellan de undersökta områden, Norrköpings ekbackar och 

Tinnerös eklandskap gällande antal arter fåglar (p=0,008), men ej för övriga undersökta variabler. 

Antalet arter var högre i Tinnerö eklandskap än i Norrköpings ekbackar (tabell 8).  

Tabell 8 Mann-Whitney U test på antal fågelarter, Simpsons diversitetsindex samt Shannon-Wiener 

diversitetsindex. Signifikant värde markeras med *, α = 0,05. Alla diversitetsindex beräknade på artnivå. 

Parameter Mann-Whitney 

U 

P-värde 

Antal fågelarter 0,000 0,008* 

Simpson 

diversitetsindex  

7,000 0,251 

Shannon-Wieners 

diversitetsindex  

3,000 0,47 

 

Resultatet visar att totalt noterades 19 fågelarter (exklusive de som klassificeras som okänd eller 

osäker). 9 fågelarter återfanns i båda undersökta områden, 4 fågelarter noterades endast i 



30 
 

Norrköpings ekbackar och 6 fågelarter noterades enbart i Tinnerös eklandskap (tabell 9). 

Gemensamma arter vid punkttaxeringsinventering vid både Norrköpings ekbackar och Tinnerös 

eklandskap var björktrast, blåmes, kaja, koltrast, mås, pilfink, ringduva, stare och svala. Vid 

punktaxeringsinventering vid Norrköpings ekbackar noterades även bofink, nötväcka, talgoxe samt 

tärna. Fasan, flugsnappare, hackspett, kråka, lövsångare och sädesärla noterades vid 

punkttaxeringsinventeringen i Tinnerös eklandskap. Mås, svala och tärna kunde ej identifieras till art 

utan kikare och noterades därför enbart till familjenivå. Antalet som klassificerades som Okänd var 

för Norrköpings ekbackar 3 och för Tinnerö eklandskap 10 fåglar. Som osäker klassificerades för 

Norrköpings ekbackar 1 osäker svala, 1 osäker bofink och inga osäkra noterades i Tinnerö 

eklandskap.  

Tabell 9 Sammanfattning av inventerade arter av fåglar per provplats.  

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

Återfanns 

 i Norrköpings 

ekbackar 

Återfanns  

i Tinnerös 

eklandskap 

Turdus pilaris Björktrast X X 

Parus caeruleus Blåmes X X 

Fringilla coelebs Bofink X 

 Phasianus colchicus Fasan 

 

X 

Ficedula hypoleuca Svartvit flugsnappare X 

Dendrocopos Större hackspett 

 

X 

Corvus monedula Kaja X X 

Turdus merula Koltrast X X 

Corvus corone Kråka 

 

X 

Larinae Mås X X 

Sitta europaea Nötväcka X 

 Passer montanus Pilfink X X 

Columba palumbus Ringduva X X 

Sturnus vulgaris Stare X X 

Hirundinidae Svala X X 

Phylloscopus trochilus Lövsångare 

 

X 

Motacilla alba Sädesärla 

 

X 
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Parus major Talgoxe X 

 Sternidae Tärna X 

  Okänd X X 

 Osäker X X 

 

Summa antal arter: 15  17  

 

9 Diskussion 

9.1 Natur- och kulturvård 
Människans påverkan på jorden är betydande och ökar ständigt (Vitousek et al. 1997). Människans 

historiska naturpåverkan framställs i styrdokumenten som något som bör bevaras och visas upp. De 

naturvärden som exemplifieras i styrdokumenten är sådana som har ett tätt samspel med 

människan. Markegenskaper som föredras, är betade alternativ slåttrade marker. Därav kan man 

hävda att dagens naturvård är en form av kulturvård av tidigare mänsklig markpåverkan. Hur marken 

används ger påverkan på befintlig och framtida biologisk mångfald och därför är det viktigt att bevara 

landskapets naturkaraktär (Jansson et al. 2009b, Barrico et al. 2012, Drinnan, 2005). Äldre 

militäranläggningar anses ha kulturvärden och inte naturvärden, detta kan bero på att den militära 

markpåverkan inom detta område inte har lika lång tradition som jordbruk. Skillnaden mellan kultur- 

och naturvärden verkar vara beroende på tid av markhävd, inte enbart påverkan av den biologiska 

mångfalden. Många ekosystem påverkas direkt av människan (Vitousek et al. 1997), de ekosystem 

som gynnas av bete och slåtter har anpassat sig till människan. Människan kan därav känna ansvar 

mot dessa ekosystem. Att det miljömål som berörs i styrdokumenten för Norrköpings ekbackar är 

”Ett rikt odlingslandskap” och inte ”ett rikt växt- och djurliv”, skulle kunna tyda på att det främsta 

bevarandeintresset inom området baseras på kulturvärden och inte naturvärden. Ett odlingslandskap 

gynnar flertalet arter, men bör ses som en produkt av mänsklig kultur. Orsak till att 

kulturvårdsvärden inte skrivs ut lika tydligt i styrdokumenten, kan vara att naturvårdsvärden även ses 

som kulturvårdsvärden. Det syns inte en tydliggräns för vad som gynnar natur- alternativt 

kulturvärden för den undersökta naturtypen. De praktiska åtgärder som gynnar kulturvärden, gynnar 

ofta även naturvärden och tvärt om. Vid igenväxning av åkrar och betesmarker påverkas flera floror 

och faunor negativt. Då den undersökta naturtypen är en produkt av historisk markanvändning kan 

synergieffekter finnas genom hantering av kultur- och naturvärden gemensamt i de dokument som 

reglerar skötseln av dessa naturreservat. 

9.2 Biologisk mångfald 
I denna studie har insektsfamiljer och fågelarter används som jämförandeindikatorer av biologisk 

mångfald mellan två naturreservat. För både fåglar och insekter kan resultatet av Simpsons 

diversitetsindex tyda på en hög biologisk mångfald. Medelvärde Simpsons diversitetsindex för 

insekter var 0,8 och för fåglar 0,7 respektive 0,8, av max ett. Detta visar likheter i Simpsons 

diversitetsindex mellan djurgrupperna, och tidigare forskning styrker att ett samspel mellan fåglars 

och insekters populationer brukar finnas. I de analyserade styrdokumenten finns dock inga uppsatta 
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mål för hur hög diversitet som bör finnas inom områdena och denna studie kan därför inte ge ett 

svar på om det finns tillräckligt hög biologisk mångfald. För att detta ska gå att besvara behöver 

målsättningar för hur stor biologisk mångfald som är önskvärd inom naturreservaten beslutas. Detta 

skulle kunna fungera som ett långtgående uppföljningsmål i styrdokumenten för naturreservaten. 

Denna studie har undersökt antal arter/familjer och diversitetsindex, genom detta kan inte en 

populationens livskraftighet utläsas. De individer som deltar i fortplantning är olika stor del av den 

totala populationen, beroende på flera faktorer så som könsfördelning, genetisk drift och ålder. Dock 

vet man att små populationer är känsligare för slumpen och inavel (Naturvårdsverket, 2001). Det 

finns inte heller något universellt samband mellan artrikedom och ett välfungerande ekosystem 

(Chaplin et al. 2000). Detta samband kan saknas på grund av att en eller ett fåtal arter har stark 

påverkan på ekosystemet (Chaplin et al. 2000). Denna studie kan därför inte ge svar på om det finns 

en skillnad i ekosystemens funktion mellan naturreservaten. Artrikedomen i dessa områden 

jämfördes med en studie gjord i tätortsnära grönområden i Solna kommun. Studien i Solna visar ett 

medelvärde på 12,7 fågelarter (3 replikat, linjetaxeringsinventerade i maj och juni, Thylén, 2006). I 

denna studie noterades i medeltal 8,6 fågelarter i Norrköpings ekbackar och 11,8 fågelarter i Tinnerö 

eklandskap. Totalt antal registrerade fågelarter i Solnastudien var 20 (Thylén, 2006)och i Norrköpings 

ekbackar 15 samt i Tinnerö 17. Olikheter i resultat kan bero på att inventeringarna i Solna och i denna 

studie utfördes under olika tidpunkter på dygnet. Vid jämförelse med antal insektsfamiljer: 

registrerade Solnastudien 47 insektsfamiljer (från sju fällor på ekar, Thylén, 2006) och 36 i 

Norrköpings ekbackar och 44 i Tinnerös eklandskap. Detta visar att trots att områdena i denna studie 

är naturreservat, fanns färre antal insektsfamiljer i de undersökta naturreservaten än i Solnastudien. I 

Solnastudien användes två replikat mer än i denna studie och kan delvis förklara att antalet 

insektsfamiljer var fler.  

9.2.1 Habitatfaktorer 

Likheterna är större än skillnaderna i de granskade styrdokumenten gällande benämning av 

habitatsfaktorer. Bevarandeåtgärder gällande olika habitatfaktorer kan kompensera för varandra. 

Detta kan vara orsak till det inte finns skillnad i insektsdiversitet mellan de undersökta områdena. 

Den större andelen död ved i Norrköpings ekbackar förväntades ge en skillnad i insektsdiversitet, 

vilket inte studien visar. Andelen död ved inom områdena kan dock vara tillräcklig lika för gynnande 

av insektspopulationer. Placeringen av död ved är en viktig faktor för bevarande av insekter (Vodka 

et al. 2009). Därför kan placering av den döda veden inom områdena kunna utjämna effekterna av 

mängden död ved. Innehållsanalysen visade att anvisningar för hur död ved ska placeras finns i 

styrdokument för Tinnerö eklandskap, men inte Norrköpings ekbackar. Tillgången till ett större 

populationsområde i Tinnerös ekbackar bör gynna insektspopulationen. Detta har tidigare setts hos 

ekoxars diversitet, som förutom tillgång till död ved, påverkas av det omkringliggande landskapet 

(Franc et al, 2007). Tinnerös eklandskaps tillgång till ett större populationsområde skulle därmed 

kompensera för den mindre andelen död ved inom området samtidigt som den högre andelen död 

ved i Norrköpings eklandskap kompenserar för de mindre tillgängliga omgivande naturområdena. 

Detta stöds av forskning som visar att populationskorridorer, enbart är en av flera, möjliga åtgärder 

för att gynna biologisk mångfald (Jiang et al. 2007). Ingen statistisk signifikant skillnad fanns för 

insektsfamiljer. Vilka insektsgrupper som var vanliga inom naturreservaten skilde sig heller inte 

markant åt. Vanligast var olika familjer inom insektsgrupperna tvåvingar, steklar, skinnbaggar och 

fjärilar. I en liknande studie i Solna dominerade tvåvingar, steklar och halvvingar (Thylén, 2006). 

Likheter mellan denna studie och i Solna är flertalet tvåvingar och steklar samt bristen av skalbaggar.  
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En fjärdedel av jordens fågelarter har utrotas (Vitousek et al. 1997), trots detta problematiseras inte 

risken för utrotning av fågelarter i styrdokumenten. Regler för att minska störningar vid fåglarnas 

häckningsperiod finns, men någon teoretisk koppling till att människors liv och aktiviteter kan leda till 

förlust av arter berörs inte. Fältinventering av fågelpopulationer i Norrköping ekbackar och Tinnerö 

eklandskap visar en signifikant skillnad i antal fågelarter. Fler antal arter återfanns i Tinnerö 

eklandskap än i Norrköpings ekbackar. Även fåglar påverkas av omgivande landskapet, till exempel 

har eklandskap en markant högre fågelbiodiversitet än granplanteringar(Sweeney et al. 2010a, 

Sweeney et al. 2010b). Detta beror på att tillgången till föda för fåglar ökar om andelen inhemska 

lövträd ökar inom ett område (Sweeney et al. 2010a). Mängden undervegetation kan ge både positiv 

och negativ påverkan på fåglars mångfald (Sweeney et al.2010b). I undersökta styrdokument beskrivs 

att, områden med undervegetation ska finnas som komplement till de områden som betas och 

slåttras. Fåglar kan bosätta sig inom ett spann av miljöer, om ett område inte är optimalt för arten, 

kan arten ändå bosätta sig där(Podulka et al. 2001). Detta innebär att om ett av de undersökta 

områdena är mindre lämpat som habitat för fågelarter, behöver flertalet habitatfaktorer ökas eller 

förändras, för en positiv effekt ska kunnases på fågelpopulationen. 

Olika fågelarter behöver olika typer av habitat och flera fågelarter har anpassat sig till att leva nära 

människor. Flera fågelarter som har anpassats sig till att leva nära människan, har registrerats i denna 

studie. Exempel på dessa är: björktrast, blåmes, kaja, koltrast, mås, pilfink, ringduva, stare och svala 

(Mullarney et al. 1999). Kråka och sädesärla, som registrerades enbart i Tinnerös eklandskap, är 

också mycket vanligt förekommande vid tätbebyggt område (Mullarney et al. 1999). I Norrköpings 

ekbackar registrerades även bofink och i Tinnerös eklandskap registrerades fasan, flugsnappare, 

sångare och större hackspett, dessa arter är mindre förekommande i tätorter och visar att fler 

fågelarter som registreades i Tinnerös eklandskap är arter som är mindre vanliga i människlig närhet. 

Detta kan tyda på att tillgången till ett större populationsområde i gynnar fågelarter som är mindre 

vanliga i tätort. Inventeringsområdet Djurgården inom Tinnerö eklandskap är sammanhängande med 

ett större naturområde medan Ingelstads ekbacke i Norrköpings ekbackar finns tillgång till ett större 

icke sammanhängande naturområdeDenna skillnad i hur omgivande områden är strukturerade, som 

ett sammanhängande naturområde med lätta passager mellan populationsområdena eller i ett 

avbrutet landskap, kan vara en faktor som bidragit till skillnaden i antal fågelarter som denna studie 

visar.  

Fåglar kan påverkas negativt av både ljud och föroreningar från bilar (Naturvårdsverket, 2011b), dock 

är det fortfarande oklart hur fåglar reagerar på buller. Studier finns dock som visar en minskning av 

fågelbestånd vid intensivt trafikerade vägar (Naturvårdsverket, 2004). Vid inventering i de 

undersökta naturreservaten noterades kraftiga ljudstörningar och buller i båda områdena. 

Innehållsanalysen visade att för Norrköpings ekbackar fanns en utskriven strategi för att dämpa ljud- 

och föroreningsstörningar från omgivande vägar genom att använda buskar som barriärer. Något 

liknande fanns inte utskrivet i styrdokumenten för Tinnerö eklandskap. Transportmyndigheter har de 

senaste decennierna uppmärksammat de negativa effekterna på djurlivet orsakade av  vägar och 

järnvägar(Van der Grift et al. 2013). Norrköpings ekbackar är omgärdat av vägar och en faunapassage 

skulle kunna gynna arter inom området, då de kan få kontakt med andra populationer(Vägverket och 

Banverket, 2005). Om en passage upprättas är det viktigt att undersöka om åtgärden har haft önskad 

effekt. Fler och bättre utvärderingar av migrationskorridorer för djur behövs för att minska trafikens 

negativpåverkan på djurlivet (Van der Grift et al. 2013). I Tinnerö ekbackar märktes även kraftig 

ljudstörning från flygplan, i Norrköpings ekbackar var dessa mindre och färre. Tinnerö ekbackar är 
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nära placerad Linköpings flygplats och militärt flyg förekom vid upprepande tillfällen under 

investeringstillfällena. Studier har visat negativpåverkan på häckning, rastande och övervintrande 

fåglar vid platser nära flygplatser (Naturvårdsverket, 2004). Detta kan innebära att fågelpopulationen 

i Tinnerös eklandskap utsätts för stora störningar från flygtrafiken. Dock verkar detta inte vara ett 

stort problem då antal fågelarter var signifikant högre i Tinnerös eklandskap än i Norrköpings 

ekbackar. 

9.3 Förvaltning 
Det är skillnader i hur naturreservaten beskrivs i styrdokumenten. Vilka miljömål, riksintressen samt 

EU-mål, som beskrivs att arbetet sker mot. Denna studie visar dock att hur ett naturområde beskrivs, 

har liten eller ingen påverkan för den faktiska biologiska mångfalden som bevaras inom området, då 

ingen skillnad i Simpsons diversitetsindex eller Shannon-Wieners diversitetsindex fanns för insekter 

eller fåglar. Hur ett områdes värden skrivs fram, kan dock resultera i vilka och hur stora resurser ett 

område beslutas få och kan på sätt påverka framtida biodiversitet. För båda områdena skrivs tydligt i 

styrdokumenten att så lite ekonomiskaresurser som möjligt ska användas för förvaltning av området 

och dess värden. Denna ekonomiska synvinkel stöds av forskning. Restaurering av naturområden 

behöver ge största möjliga återbäring, både gällande socio-ekonomiska och biodiversitetvärden, för 

pengarna (Menz et al. 2013). Vad eller vilken nivå som anses behövas framkommer inte i 

styrdokumenten som analyserades. Detta ger utrymme för tolkning av tjänstemän som arbetar med 

dessa frågor. Det är viktigt att alla inblandade instanser är medvetna om att det är ekonomiska 

billigare att bevara  än att återställa förstörda naturvärden(Menz et al. 2013). Detta då återställande 

av ett område, innebär restaurering av ekosystem och naturkaraktärer på landskapsnivå i större 

arealer (Menz et al. 2013). För Norrköpings ekbackar beskrivs den förväntade skötseln av områdets 

naturvärden tydligt och ger ett mindre tolkningsspann för vilka resurser som förväntas användas till 

förvaltning av området. För Tinnerö eklandskap är den planerade skötseln inte utförligt beskriven, 

detta ger ett större tolkningsutrymme för de som arbetar med området. Båda områdena bildades 

under 2000-talet. De tjänstemän som varit med och skrivit fram styrdokumenten kan därför vara de 

som idag arbetar med områdets förvaltning. Om så är fallet har utformningen av skötselplan inte lika 

stor betydelse för det praktiska arbetet. Dock kan otydlighet i styrdokument gällande skötseln av 

området leda till problem i framtida förvaltning om inte en tydlig överlämning mellan tjänstemän 

sker. Möjligheten till samverkan mellan populationer, det vill säga förekomst eller avsaknad av 

populationskorridorer, är den habitatfaktor som övergripande inte nämns i utvecklingsplan eller 

beskrivning i naturvårdsplanen eller reservatsbeslut. Enbart i skötselplanerna nämns detta. Både 

Norrköpings och Linköpings kommun har ekologer anställda. För att arbeta som kommunekolog 

krävs vanligtvis en kandidatexamen inom biologi. För att arbeta som kommunpolitiker krävs ingen 

tidigare utbildning, detta gör att politiker som tar beslut kan ha varierande utbildningsbakgrund. Om 

politiker som tar beslut om framtida utveckling, inte har denna kunskap om populationskorridorer, 

kan detta ge konsekvenser för vilka beslut som tas. På grund av detta är det viktigt att beskriva och 

förklara i styrdokument varför samverkan med andra populationer är viktigt. 

9.3.1 Intressegrupper  

Utvecklingsförslagen skiljer sig markant åt mellan naturreservaten. Dessa förslag har idag inte 

genomförts och har därför inte påverkat befintlig biologisk mångfald, men skulle kunna bli en viktig 

faktor för framtida biologisk mångfald. I föreslagen utveckling  går att utläsa vilken syn som finns på 

områdesvärdena: Ses värdena som en resurs i sig alternativt, en resurs som kan användas till att 

stärka andra värden så som turism. Det går att utläsa i utvecklingsförslaget för Tinnerö eklandskap 



35 
 

att en utveckling av friluftsliv gör att områdets naturtyp bevaras. För Tinnerö eklandskap 

problematiseras inte hur ett ökat friluftsliv kan påverka naturvärden negativt. Detta gör att kunskap 

kring detta riskerar att inte nå de beslutande politikerna. För Norrköpings ekbackar beskrivs riskerna 

för negativ påverkan av ett ökat friluftsliv fram och kan påverka politiker att inte gynna friluftslivet. 

Ett minskat friluftsliv kan leda till att allmänheten inte anser sig få tillbaka ett tillräckligt stort värde 

av naturreservatet. Detta riskera att leda till en ökad negativitet hos allmänheten mot bevarande av 

naturvärden och i förlängningen leda till att bevarandet av naturvärden minskas eller upphör. I flera 

europeiskaländer har protester mot förvaltning av naturområden skett då förvaltningen av 

naturområden ansetts inverkat negativt på människors vardag (Van der Windt et al. 2007). Detta kan 

ses som ett trendbrott i allmänhetens önskan till att bevara naturvärden (Van der Windt et al. 2007). 

Liknande trend är möjlig även i Sverige och kring dessa naturreservat. Om människor som lever i 

närområdet av naturreservat inte anser att området ger dem ett värde tillbaka, riskeras bevarande 

och utveckling av naturreservaten. Det är viktigt att i kommande utvecklingsarbete för 

naturreservaten bjuda in flera intressegrupper i ett tidigt skede. Ekologisk restaurering innebär att 

intressegrupper behöver involveras (Menz et al. 2013). Detta för att kunna arbeta för ökad förståelse 

bland intressenterna om vikten av naturvårdsåtgärder och vilka värden som finns inom området. 

Risken finns att personer runt dessa naturreservat är negativt inställda på grund av bristen på 

involvering i förarbetet. Vid bildande och utveckling av tätortnära naturreservat, bör därför flera 

intressegrupper involveras, något som enbart skett i en mindre omfattning vid inrättande av dessa 

naturreservat. Det är viktigt att skapa engagemang och förståelse för arbetet, då personer som lever 

och arbetar inom områden som föreslås för naturbevarande åtgärder, ofta är negativt inställda till 

detta (Aguilar et al. 2012). Vanligtvis har alla intressegrupper inom naturbevarande några 

gemensamma intresseområden och vid problem kan arbetet med naturbevarandeåtgärder fortsätta 

att diskuteras utifrån dessa gemensamma beröringspunkter (Van der Windt et al. 2007). Detta har 

inte gjorts i arbetet med inrättandet av naturreservaten, av vad som kan utläsas i de styrdokumenten 

som analyserats i denna studie. Dokumentationen i reservatsbeslutet visar att remiss på 

reservatsbeslutet har gått ut till berörda myndigheter och föreningar. För Tinnerös eklandskap gick 

remiss även till markägare och övriga berörda sakägare. ”Berörda sakägare” skulle kunna innebära: 

närboende, forskare eller allmänheten inom hela kommunen, men detta framgår inte av 

dokumentationen. Ingen dokumentation fanns om intressegrupper haft möjlighet till delaktighet i 

utveckling av hur naturreservaten bör utformas innan beslut skickades på remiss. Detta innebär att 

intressegrupper enbart haft möjlighet att ta ställning till ett färdigt förslag till beslut. Dock har vid 

utformningen av utvecklingsplanen för Tinnerös eklandskap en arbetsgrupp med intressenter 

används. Representanter från Linköpings universitet, länsstyrelsen samt kommunen, har deltagit 

men inte någon från allmänheten eller närboende. I styrdokumenten saknas även uppgifter om 

viktiga grundfrågor har diskuteras eller ej. Frågeställningar som behöver diskuteras innan beslut är: 

Hur mycket mänskligheten bör påverka naturen och om människan är en del i eller åtskild från 

naturen (Midgley, 2007). Diskussion kring dessa filosofiska frågor bör intressegrupper ha möjlighet 

att delta i för att bättre kunna tillvarata intressenters kunskaper och för att öka förståelsen och 

engagemanget för naturvårdsarbetet. Denna process verkar saknas i beslutandeprocessen för dessa 

naturreservat. 

9.3.2 Utveckling  

Vid utveckling av styrdokument och arbete med naturvård är det viktigt att biologisk mångfald sätts i 

ett globalt perspektiv. I de analyserade dokumenten nämns värden som är av riks- eller EU intresse, 
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men naturvårdsvärdena sätts inte i ett större globalt perspektiv. De globala konsekvenserna av 

mänsklig påverkan ses här och nu och behöver uppmärksammas och hanteras (Vitousek et al. 1997). 

Detta innebär att arbetet med bevarande av biologisk mångfald behöver vara progressivt och 

ambitiöst. Denna studie har inte visat indikationer på progressivt eller ambitiöst naturvårdsarbete. 

Analysen av styrdokumenten visar en otydlighet kring hur och på vilken ambitionsnivå 

naturvårdsarbetet ska bedrivas. Hur vi hanterar konsekvenser av förlorad biologisk mångfald 

påverkar mänsklighetens framtid och öde (Vitousek et al. 1997). Om vi idag inte lyckas vända trenden 

med minskad biologisk mångfald kommer framtida generationer att förlora flera ekosystemtjänster. 

Hur förlust av ekosystemtjänster inom områdena ska behandlas berörs inte i styrdokumenten. 

Benämningen ekosystemtjänster används inte, men i styrdokument, främst för Tinnerös eklandskap, 

nämns flera värden som kan benämnas ekosystemtjänster till människan. Dessa värden som nämns i 

de analyserade styrdokumenten är förutom rent biologiska värden: tysta områden, friluftsliv, vackra 

vyer och bättre folkhälsa.  

Utdöende är en naturlig process, men idag sker detta i mycket snabbare takt än tidigare (Vitousek et 

al. 1997). Till stor del baseras miljöarbete inom Sverige på försiktighetsprincipen. De senaste 

decenniernas försök att minimera förlust av biologisk mångfald har misslyckats delvis på grund av 

ineffektiviteten hos försiktighetsprincipen (Kanongdate et al. 2012). Detta innebär att miljöarbetet 

inom Sverige behöver ett nytt effektivare arbetssätt, vilket inte setts i de analyserade 

styrdokumenten. Förvaltningen av arter och ekosystem kräver ökad mänsklig inblandning (Vitousek 

et al. 1997). Förvaltning av naturvärden behöver därför vara en mer aktiv och central del i 

kommunernas prioriteringar och arbete, där tydliga mål sätts och följs upp. I skötselplaner för 

naturreservaten beskrivs den mänskliga inblandningen och består främst av markanvändning och 

död ved. Arbetet med styrdokument för naturvård är en ständigt pågående process, (Midgley, 2007) 

och de undersökta naturreservaten bildades år 2003 och 2006. Utvärdering och uppföljning bör vara 

en viktig del av arbetet, dock framkom inte vid analys av befintliga styrdokument, att detta skett. 

Detta trots att i skötselplan för Tinnerös eklandskap framgår att systematiska inventeringar ska 

genomföras senast år 2008 och 2009. Detta kan ha utförts, men inga dokument om detta fanns i 

Linköpings kommuns arkiv. Om planerade inventeringar gjorts, finns inga tydliga mål uppsatta i 

styrdokumenten att följa upp mot och utvärdering är då svår att genomföra. Några av orsakerna till 

ineffektivitet hos styrdokument för habitatbevarande är: avsaknaden av uppföljning av biodiversitet, 

otydliga ekonomiska aspekter samt olika uppfattningar kring värdet av biologisk mångfald i 

beslutsprocessen (Kanongdate et al. 2012). Dessa brister ses i de analyserade styrdokumenten och 

risken finns att brist på uppföljning och otydliga ekonomiska direktiv, leder till att styrningen inte 

uppnår förväntat resultat för de undersökta naturreservaten. De faktorer som har störst påverkan på 

biologisk mångfald kan styras med policydokument (Chaplin et al. 2000). Arbetet med utvärdering 

och utveckling av styrdokument är därför viktigt och bör vara en ständigt pågående process. 

Skötselplanerna har brister, för Tinnerös eklandskap gällande tydlighet kring det praktiska arbetet 

som bör ske och för Norrköpings ekbackar saknas utförligt beskrivning av den kunskap som finns om 

natur- och kulturvärden samt friluftsliv.  

I naturreservatens närhet finns Linköpings universitet med flertalet forskare som bedriver forskning 

inom biologisk mångfald och naturvård. Här skulle en synergieffekt mellan forskning och praktiskt 

naturvårdsarbete kunna ske genom ett samarbete. Forskare inom bevarandeekologi bör ta ansvar för 

att deras forskning kan översättas till praktiskt arbete (Menz et al. 2013) och ett samarbete skulle ge 

möjlighet till detta. Forskarrön inom andra ämnesområden är även viktiga att ha i åtanke vid 
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planering av naturvård. Klimatförändring är en viktig aspekt även för bevarande av eklandskap. I dag 

är de främsta hoten mot ekskogar igenväxning, nedhuggning, städning och generationsglapp av äldre 

träd. (Länsstyrelsen i Östergötland, 1996). En förändring i klimatet innebär nya hot mot ekskogar och 

nya riskaspekter behöver därför beaktas vid utvärdering av ekskogar (Tkacz et al. 2008).  

Ekosystem klarar ofta förändringar bättre om dessa införs långsamt under en längre tid (Vitousek et 

al. 1997). Därför är det viktigt att ta fram skötselplaner som möjliggör en långsam omställning som är 

mätbar, vilket styrdokumenten inte visar. Skötselplaner bör ha tydliga långsiktliga mål för vilken nivå 

av bevarande naturvård som ska bedrivas, där kunskapen om att arbete med biologisk mångfald 

innebär arbete under mycket lång tid. Som exempel bildar ekar vanligtvis håligheter först efter 200 år 

ålder (Ranius et al. 2009). Detta gör bevarandet av äldre ekar viktigt ur diversitets- och tidssynpunkt. 

Totalt finns 33 549 grova och ihåliga ekar i Östergötland och skogsek (Quercus robur) är vanligast 

(Länsstyrelsen i Östergötland, 2008). Detta gör att människor förknippar Östergötland med ekar, 

vilket ger eklandskap inte bara naturvärden utan även kulturvärden. Förvaltare bör alltid beakta 

biologiska mångfaldsvärden vid förändring av markanvändning, detta då biologisk mångfald ger det 

mänskliga samhället kulturella, intellektuella, spirituella och estetiska värden (Chaplin et al. 2000), 

vilket även beskrivs i utvecklingsplan för Tinnerös eklandskap. Det är den historiska 

markanvändningen som gett oss dagens biologiska mångfald och det är dagens skötselplaner och 

markanvändning som kommer ge oss morgondagens biologiska mångfald. 
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10 Slutsatser 
Det finns en statistisk signifikant skillnad i antal fågelarter, men inte för antal insektsfamiljer, mellan 

Norrköpings ekbackar och Tinnerö eklandskap. Inga skillnader fanns mellan naturreservaten för 

Shannon-Wieners diversitetsindex eller för Simpsons diversitetsindex för fåglar och insekter. Det 

finns dock skillnader i hur områdena framställs i styrdokument för naturreservaten. Skillnader som 

fanns är hur området kopplas till riksintressen, vilka karaktärsord som användes samt omfattningen 

som värden inom området beskrevs med. Frekvensen av användande av habitatfaktorer i 

styrdokument mellan Norrköpings ekbackar och Tinnerös eklandskap skiljer sig inte åt.. Tydliga 

mätbara och långsiktliga mål saknades för båda områdena. För att möjliggöra effektiv naturvård och 

återställande av biologisk mångfald behövs ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Ett ökat samarbete 

behövs mellan de som arbetar med naturvård och forskare inom biologi, miljö och kommunikation. 

Detta för att få en ökad förståelse för samverkan mellan naturvård, samhälle och människan.  

Denna studie fokuserar enbart på skillnader mellan naturreservaten, för att sätta dessa resultat i ett 

större sammanhang behöver flera frågor besvaras: Vad är bra biologisk mångfald? Går det att sätta 

ett värde på tillräckligt bra diversitet? Förslag på framtida studier är att undersöka om det finns 

skillnader i hur väl ekosystemen inom naturreservaten fungerar. 
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Appendix 1 Beskrivning av provplatser 
Beskrivning av de träd som fönsterfällorna placerats på samt närmaste omgivning vid provplatser i 

Norrköpings ekbackar. Foto: K. Fredriksson 2012. 

Norrköpings Ekbackar. Spår efter får i hagen. 

Benämn
-ing 

beskrivning av 
trädet 

omkret
s vid 
1,6 m 
höjd. 

Höjd 
för 
fällan 

Väder-
streck 
för 
fällan Bild 1 Bild 2 

N1 

Står i skugga. 
Levande ganska 
ung ek vid död ek 1,5 m 1,7 m Norr 

  

N2 

Står i skugga. 
Levande ek med 
hålighet bredvid 
död ek. 2,2 m 1,7 m Norr 

  

N3 Död ek  2,5 m 2 m Väster 
  

N4 

Levande stor ek, 
bredvid ek med 
mycket med 
trädsvamp 2,4 m 1,95 m Öster 

  

N5 

Levande stor ek 
med stor och 
många håligheter. 
Fällan slogs ner dag 
1 av djur, 
placerades sedan 
en liten bit mer åt 
norr och lämnades 
sedan ifred. 4 m 1,9 m Norr 
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Appendix 2 Beskrivning av provplatser 
Beskrivning av de träd som fönsterfällorna placerats på samt närmaste omgivning vid provplatser i 

Tinnerös eklandskap. Foto: K. Fredriksson 2012. 

Tinnerö eklandskap, Djurgården. Får fanns i hagen. 

Benämn
-ing 

beskrivning av 
trädet 

omkret
s vid 
1,6 m 
höjd. 

Höjd 
för 
fällan 

Väder-
streck 
för 
fällan Bild 1 Bild 2 

L1 

Myror bor vid 
trädet, spikar finns i 
stammen. 
Håligheter och död 
ved finns på trädet. 
Levande ek nära 
fotbollsplanen. 2,75 1,8 Nväst 

  

L2 

Håligheter och död 
ved på trädet. Spik i 
stammen. Levande 
ek. 3,7 1,9 Väster 

  

L3 

Levande yngre ek. 
inga synliga 
håligheter eller död 
ved p trädet. Nära 
vägen och tätare 
vegetation. 1,15 1,7 Vnorr 

  

L4 

Mindre håligheter, 
levande. Lite död 
ved samt spik i 
stammen.  Närmare 
fotbollsplanen än 
vägen 2,25 1,9 Söder 

  

L5 
Håligheter och död 
ved. 3,5 1,9 Sväst 

  

 

 


