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Test av analyser av höjddata för att hitta värdefulla miljöer 
för bin 
Peter Nolbrant 2014-03-10 

Jag har nyligen provat med analyser av höjddatabas (2x2 m) över området Osdal-Bråt för att 
se hur resultatet stämmer överens med den inventering av bin som gjordes tämligen 
noggrant 2013. Idéerna kan gärna spridas vidare, vidareutvecklas och testas om någon är 
intresserad! 

Analyserna är gjorda i SAGA gis. En skötselplan håller nu också på att tas fram för det 
markerade området på kartorna (Fig. 1). För att hitta värdefulla sydvända sluttningar med 
varmt mikroklimat använde jag mig av två typer analyser, solinstrålning (Fig. 4) och 
vindeffekt (Fig. 5), som jag sedan kombinerade till ett resultat (Fig. 1 och 2). Dessutom har 
jag beräknat våthetsindex från höjddatabasen så att blötare områden kan uteslutas som 
bomiljöer. Dessa blötare områden kan dock vara mycket värdfulla födosöksområden med 
t.ex. ängsvädd. Jag tycker resultatet ser mycket intressant ut. Det ser ut att stämma väldigt 
bra med de bomiljöer som vi har hittat när vi varit ute i fält. Den stora sydvända sluttningen 
vid Osdal ser ju ut att vara ett mycket fint område enligt analysen, vilket vi ju vet! Det 
stämmer t.o.m. i detalj med var de stora förekomsterna av sälgsandbin förekom (Fig. 3). 
Även små strukturer som små vägskärningar och vägkanter framträder i analysen där bon av 
bl.a. guldsandbin fanns. Detta kan vara en metod att skanna över större områden för att 
hitta lämpliga bomiljöer för grävande bin. Metoden går säkert förfina och man bör även 
kunna använda trädskikt från den laserskanning som har gjorts för att även få in trädskiktets 
utbredning och påverkan. Det som är bra med metoden är också att man kan hitta miljöer 
som idag är igenvuxna och som man kanske inte upptäcker i fält eftersom de inte syns men 
som kan ha en mycket hög potential om man avverkar/röjer. Dessutom går analyserna 
snabbt att göra. 

Genom att istället använda en upplösning på 10 m hos höjddatabasen kan man arbeta med 
större områden utan att det blir för tungt för datorn. Många detaljer försvinner då men flera 
av de mest värdefulla sydsluttningarna framträder ändå från Osdal-Bråt (Fig. 8). 

Vid tidigare inventeringar av bin i vägkanter i större landskap (som kommunnivå) har jag 
använt mig av jordartskartan för att välja ut områden med sand och isälvsmaterial (Fig. 9). 
Känslan är att intressanta vägkanter med bin som väddsandbi och guldsandbi ofta 
sammanfaller med vägkanter som finns i större områden med sand och isälvsmaterial. 

Man bör kunna kombinera flera typer av analyser för att på landskapsnivå hitta viktiga 
områden för bin. Ett ytterligare sätt bör kunna vara att använda satellitbilder (SPOT 5, 10 m 
multispektral och 5 m pankromatisk upplösning) och med övervakad klassning plocka ut de 
ytor som har rätt spektral signatur för t.ex. sandytor, gles vegetation eller ängsmark. Sandiga 
öppnare ytor syns tydligt utan att analyser har gjorts (Fig. 7).  

Alltså genom att kombinera jordartskarta, analys av satellitbilder och analyser av höjddata 
bör man snabbt kunna leta upp värdefulla eller potentiellt värdefulla miljöer för bin. 
Metoden skulle också kunna användas i miljöövervakning. 

Metoden kan också användas för att detaljinventera värdefulla landskap och användas som 
underlag inför noggrannare fältinventeringar och inför restaureringar där man vill hitta 
potentiella miljöer. 

Man skulle också kunna använda data från befintliga punkter av rödlistade biarter (t.ex. 
guldsandbi) och sedan använde dessa tidigare data att prediktera var inom ett okänt område 
det är högst sannolikhet att anträffa en viss biart.   
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Figur 1. Värdefulla eller potentiellt värdefulla bomiljöer är inringade. 
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Trädskikt från Ortofoto 

(efter röjning enl skötselplan) 
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Figur 2. Detalj av Figur 1. 

 

  

Figur 3. Till höger ses en 

jämförelse med viktiga 

boområden som hittats 

vid inventering. 
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Figur 4. Potential Incoming 

Solar Radiation (kWh/m2)  

den 20 juli 
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Figur 5. Wind Effect – 

summan av vind från väster 

(W1), norr(W2), öster (W3) och 

söder(W4) 
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Figur 6. Analytical Hillshading 

där ljuset faller från söder ger 

en översikt där sydvända 

sluttningar blir ljusa. 
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Figur 7. Satellitbild Spot5. Sandiga vegetations- Figur 8. Samma analys som i Figur 1 men med 10x10 

fattiga ytor syns tydligt. meters upplösning 

 
Figur 9. Jordartskarta 


