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Sammanfattning 
Inledning och syfte 

GIS-verktyget Circuitscape har använts i ett flertal infrastrukturprojekt för att simulera 
viltrörelser genom landskapet och lokalisera möjliga konfliktpunkter där barriäråtgärder 
och åtgärder mot viltolyckor kan behövas. Circuitscape genererar kommunikativa, kraftfulla 
och tilltalande flödeskartor och beskriver sannolika rörelsemönster för hur vilt rör sig 
genom landskapet. Det finns dock osäkerheter i verktyget som behöver utrönas innan 
verktyget kan rekommenderas som ett standardverktyg för ekologisk bedömning och analys.  

Studien beskriver hur viltrörelser från GPS-försedda djur och viltolyckstätheter korrelerar 
med flöden i Circuitscape. Syftet med studien är att ge slutliga rekommendationer för hur 
Circuitscape kan användas i infrastrukturprojekt och dess lämplighet som standardiserat 
verktyg för ekologisk åtgärdsplanering.  

Landskapskarta 

Valideringsarbetet påbörjades med att utveckla en lämplig bakgrundskarta som återspeglar 
hur älg orienterar sig i landskapet. Vi utgick från det heltäckande marktäckedata KNAS. Vi 
kombinerade med data från linjära element såsom kraftledningar, bryn och strandzoner. 
Dessutom vägdes avståndet in för potentiellt störande landskapselement som vägar, 
järnvägar och tätorter. Tillsammans utgör de en landskapskarta, där två klassificeringar har 
testats; 

• Landskapskarta Alternativ 1 med 18 klasser (10 m pixelstorlek) 

• Landskapskarta Alternativ 2 med 7 klasser (25 m pixelstorlek) 

Data och studieområde  

Vi använde befintliga GPS-positioner från älg som tagits fram i olika forskningsprojekt. Vi 
avgränsade till tre geografiska områden i södra Sverige; Uddevalla, Kalmar och Växjö. De tre 
områdena representerar tre olika landskap; Uddevalla ett statsnära och strukturerat 
landskap, Växjö ett skogsdominerat och enhetligt landskap samt Kalmar ett kustnära 
landskap.  

Friktionsvärden 

Med GPS-data beräknades djurens habitatpreferenser och rörelsepreferenser genom att 
testa två olika statistiska modeller. Ingångsdata för de statistiska beräkningarna var 
landskapskartan. De två statistiska modellerna var; 

• Resource Utilization baserad på Brownian Bridge Modell (RU) med landskapskarta 
Alternativ 1 har använts för att uppskatta sannolika habitatval för älg, rådjur, lodjur, 
björn och dovhjort.  

• Step Selection Function (SSF) med landskapskarta Alternativ 2 har använts för att 
uppskatta sannolika rörelser genom landskapet för älg. 
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En jämförelse mellan RU och SSF med landskapskarta Alternativ 2 har genomförts för älg 
med individer som endast har alla avståndsobjekt inom älgindividens hemområde. Vidare 
har statistiska metodiker, klassificering av landskapsdata, avståndsobjekt, sannolika 
habitatval och friktionsvärden diskuterades i workshops tillsammans med viltforskare och 
viltexperter. 

Friktionskarta och tillämpning av Circuitscape 

Habitatpreferenser översattes till friktionsvärden och skapar en friktionskarta som vi 
använde för flödessimuleringen i Circuitscape. Ingångsdata för friktionsraster är de 
uppskattade värdena från de statistiska beräkningarna för sannolika habitatval för varje 
klass i landskapskartan, avståndsobjekt och terrängindex. Två olika metoder har testats för 
att skapa friktionsraster; 

• en metod som baseras på det faktiska uppskattade statistiska värdet.   

• en metod med kategoriserade friktionsvärden. Vi har även beräknat 
avståndsobjektets inverkan på friktionsvärdet inom en buffert på 500 meter (istället 
för att inkludera en påverkan på friktionsvärdena över hela studieområdet). 

Flödessimuleringen genomförde vi genom att simulera i två riktningar, nord-syd och öst-
väst genom att placera noderna i ytterkanterna på friktionskartan.  

Validering 

Två valideringar har genomförts 1) korrelation mellan circuitscapeflöden och faktiska 
viltrörelser och 2) korrelation mellan circuitscapeflöden och viltolyckor 

Valideringen mot faktiska viltrörelser har testats två gånger där vi i den andra valideringen 
inkluderade fler metoder och frågeställningar; 

• Vi använde Step Selection Function (SSF) för att validera summerade riktningar för 
nord-syd och öst-väst  

1. Påverkar flöden från Circuitscape var älgen väljer att gå? 

• Vi använde tre olika metoder 1) Step Selection Function (SSF) 2) fördelning av 
resursutnyttjande och 3) rörelsekorridorer. Riktningar för nord-syd och öst-väst har 
även validerats separat samt att vi genomförde en validering för summerade 
riktningar.  

1. Rör sig älg fortare/mer riktat om de startar i ett givet flöde?  

2. Påverkar flöden från Circuitscape var älgen väljer att gå? 

3. Är det mer troligt att älgen stannar i ett givet flöde för Circuitscape? 

4. Utnyttjar älgen områden med högt flöde mer intensivt? 

Validering mot viltolyckor har genomförts med en logistikregressionsmodell där en 
jämförelse mellan viltolyckor, kontrollplatser och circuitscapeflöden genomförts.  
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Resultat 

Valideringsanalyserna visade mycket liten överenstämmelse mellan simulerade och 
observerade älgrörelser. Det fanns positiv korrelation mellan riktade rörelser vid validering 
av riktade rörelser. Det övergripande positiva resultatet påverkas dock i större grad av 
området runt Uddevalla som har ett mer fragmenterat landskap, och därmed tydligare 
kontraster i flödesvärden, vilket skapar mer riktade rörelser. 

Samma samband fanns med älgolycksfördelningen där ingen större korrelation fanns 
mellan viltolyckor och circuitscapeflöden. Trafikvolym och hastighet hade större inverkan på 
modellen, dvs var trafikolyckor inträffar.  

Resultaten visar att höga flödesvärden i Circuitscape inte nödvändigtvis betyder högre 
sannolikhet för viltrörelser eller viltolyckor. Flödessimuleringen i hela landskapet och analys 
med flera riktningar påverkas av ett flertal faktorer som delvis är områdes- och 
strukturbetingade. Resultaten visar att Circuitscape med simulering över hela landskapet är 
i större grad områdesberoende, där korrelation med faktiska viltrörelser endast har kunnat 
observeras i landskap med tydligare intern struktur och högre kontrast.  

Slutsatser  

Vi rekommenderar inte att använda Circuitscape som standardiserat verktyg för att simulera 
rörelser av åtminstone älg. Det kan däremot inte uteslutas att verktyget kan ge bättre 
resultat för andra arter och i mer strukturerade landskap. Vi rekommenderar dock att testa 
andra verktyg som bättre beskriver teoretiska rörelser för älg samt även validera rörelser för 
andra arter.  
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Begrepp 
Circuitscape - En ekologisk konnektivitetsmodell baserad på Ohms lag om kretsteori med 
elektrisk resistans, elektrisk ström och elektrisk spänning. Modellen beräknar sannolika 
rörelser för djur i ett landskap där kretsteorins elektriska resistans motsvaras av landskapets 
motstånd för djurens rörelse baserat på s.k. friktionsvärden.  

Friktionsvärden - Ett värde som beskriver sannolikheten för hur djur väljer att röra sig 
genom olika naturtyper i landskapet. Ett lägre friktionsvärde indikerar högre sannolikhet för 
rörelse. Faktorer som har betydelse för djurens rörelse i en naturtyp är bl.a. marktäcke, 
topografi, barriärer, störningskällor och för djuren viktiga resurser. 

Friktionsraster - En sammansatt rasterkarta med friktionsvärden. Friktionsraster är 
ingångdata vid simulering med Circuitscape. 

Flödesvärden - Värden som genereras från simulering med Circuitscape. Höga 
flödesvärden innebär högre koncentration av ström. Strömmen letar sig genom landskapet 
och väljer de vägar som kostar minst att flöda genom, dvs. där det finns låga friktionsvärden.  

Fokusart - Fokusart är en art som kan kopplas till viss typ av livsmiljöer. Fokusart för 
denna studie är älg.  

Landskapskarta - Inom projektet används begreppet landskapskarta som är en 
sammansatt rasterkarta med information om landskapet. Kartan innehåller marktäckedata, 
barriärer, störningskällor som tätorter samt olika linjestrukturer, exempelvis vattendrag och 
kraftledningsgator.  

GPS-data - Positionsdata insamlat från djur med en sändare. Inom detta projekt används 
GPS-data från tidigare insamlade data i olika forskningsprojekt.  

RU - Resource Utilization med Brownien Bridge är en statistisk metod som beskriver 
sannolikheten av djurens fördelning i relation till livsmiljöer, det vill säga biotopval. 

SSF - Step Selection Function är en statistisk metod som analyserar viltets rörelsemönster i 
landskapet i relation till livsmiljöer och därmed uppskattar djurens selektion för vissa 
livsmiljöer i jämförelse med andra. 

Terrängindex - Terrain Ruggedness Index (TRI) är den genomsnittliga skillnaden mellan 
en central pixel och dess omgivande pixlar i ett höjdraster (Digital Elevation Model - DEM). 
Måttet kvantifierar topografisk heterogenitet, vilket skapar förutsättningar för olika 
livsmiljöer i landskapet.  
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1. Inledning 

 Uppdraget 

Circuitscape används allt mer för att simulera viltrörelser i åtgärdsplanering och underlag 
till infrastrukturprojekt. Circuitscape genererar kommunikativa, kraftfulla och tilltalande 
kartbilder, men metodiken är inte verifierad. Det finns frågor och osäkerheter kring 
Circuitscape som behöver utrönas och besvaras om metoden ska användas som en standard 
för ekologisk bedömning och analys. 

Uppdraget inkluderar en validering av Circuitscape med tillämpningsmetoden där hela 
landskapet simuleras med linjära noder utmed ytterkanterna i riktningarna nord-syd och 
öst-väst. Vi har använt GPS-data och viltolycksstatistik från älg för att validera hur 
viltrörelser och viltolyckor korrelerar med flöden i Circuitscape. I uppdraget ingår att ta 
fram friktionsvärden och friktionsraster som baseras på empiriska GPS-data och 
expertmodeller.  

Modelleringsresultaten valideras i två övergripande frågeställningar; 

1) Överensstämmer de i Circuitscape, simulerade flödesvärden med verkliga faktiska 
viltrörelser? Det vill säga; finns det en förväntad högre sannolikhet för att vilt 
vandrar inom eller längs de simulerade flödena? 

2) Innebär höga flödesvärden som korsar vägar samtidigt en starkare konflikt mellan 
vilt och trafiken, det vill säga ökar risken för viltolyckor? 

Uppdraget ska leverera en rapport till Trafikverket som beskriver valideringen och ger 
slutliga rekommendationer för fortsatt användning av Circuitscape.  

 Syfte 

Studien ska beskriva hur viltrörelser från GPS-data och viltolyckor korrelerar med flöden i 
Circuitscape. Syftet med studien är att ge slutliga rekommendationer för hur Circuitscape 
kan användas i infrastrukturprojekt och dess lämplighet som standardiserat verktyg för 
ekologisk åtgärdsplanering.  

 Bakgrund 

Fragmentering av landskapet påverkar populationer negativt och försämrar den biologiska 
mångfalden (Fahrig, 2003). Infrastrukturen skapar barriärer som påverkar djurens 
rörelsemönster i landskapet samtidigt som trafiken förorsakar kostsamma viltolyckor där 
vilt kan och vågar korsa vägarna. Samhällskostnaderna för viltolyckor beräknas till närmare 
3 miljarder kronor årligen (Trafikverket, 2016).  

Rumsligt explicita data på viltolyckor finns tillgängliga sedan 2010 och kan användas för att 
kartlägga och analysera olycksfördelningar på befintliga vägar (Seiler m.fl., 2016). Data för 
viltrörelser är däremot mycket mer begränsat och i regel inte tillgängligt för de områden där 
vägåtgärder behöver planeras. För att simulera viltrörelser utgör Circuitscape en bland 
många konnektivitetsmodeller som har tagits fram. Circuitscape har utvecklats för att 
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applicera kretsteorin i fragmenterade landskap, vilket liknar rörelser genom landskapets 
olika biotoper genom ett flöde av elektrisk ström med olika motstånd (McRae & Shah, 
2008). På detta sätta simuleras inte enskilda individers rörelser utan snarare summan av 
många individers rörelser och under flera generationer. Circuitscape har utvärderats och 
testats i flera infrastrukturprojekt (Olsson & Nicholsen, 2014, Seiler m.fl., 2015, Calluna, 
2017 & Elfström m fl. 2017) och har flertalet gånger blivit efterfrågat som verktyg för att 
visualisera och modellera konnektivitet i landskapet.  

Samtidigt finns ett behov av standardiserade och effektiva verktyg vid analyser av grön 
infrastruktur hos flera organisationer och aktörer. Naturvårdsverket har enligt 
regeringsbeslut fått i uppdrag att ansvara och guida länsstyrelser att ta fram 
handlingsplaner för hur länsstyrelserna ska hantera grön infrastruktur 
(Miljödepartementet, 2014). Flera ekologiska konnektivitetsmodeller har utvecklats för 
modellering av potentiella viltstråk i landskapet, exempelvis Matrix Green, Circuitscape, 
Linkage Mapper, Corridor Design och Garphab (Graphab, 2019). Flera studier har även 
genomförts där olika konnektivitetsmodeller använts och testats för att modellera länkar 
mellan kärnområden (Mörtberg et al., 2006 & Koffman et al., 2014). Circuitscape har dock 
vissa fördelar för tillämpningen i infrastrukturprojekt eftersom modellen inte enbart bygger 
på enskilda individer utan beskriver summan av rörelserna över lång tid. Circuitscape 
förefaller därför som ett lämpat verktyg för att studera just Trafikverkets frågor och behov. 
Gemensamt har dock alla dessa konnektivitetsmodeller ett behov av validering mot djurens 
habitatutnyttjande, rörelsemönster, viltolycksfördelning eller liknande.  
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2. Metod 
Metoden inkluderar flera arbetsmoment för att slutligen validera Circuitscape mot både 
faktiska viltrörelser och viltolyckstätheter;  

1. Välja ut GPS-data -> Avgränsningar i områden och antal positioner.  

2. Skapa landskaps- och avståndsraster -> Från landskapsdata 
(marktäckeklasser) och avståndsobjekt (exempelvis avstånd till närmaste 
vattendrag, kraftledningar och vägar) har raster skapats som är indata för 
de statistiska beräkningarna av friktionsvärden. 

3. Beräkna friktionsvärden -> Genom två statistiska modeller har 
beräkningar för sannolika friktionsvärden testats och jämförts med två 
statistiska modeller. 

4. Ta fram friktionsraster -> Utifrån beräknade friktionsvärden har två 
olika metoder för att skapa friktionsraster testats.  

5. Tillämpa Circuitscape -> Genom att applicera Circuitscape på 
framtagna friktionsraster har kartor tagits fram inför validering. Hela 
landskapet har simulerats med linjära noder placerade utmed kanterna i 
riktningarna nord-syd och öst-väst.  

6. Validering -> Validering av circuitscapeflöden mot viltrörelser och 
viltolyckstätheter. 

 Arbetsprocess 

Vid utförande av de olika arbetsmomenten har flera arbetsmoment varit en iterativ process. 
Vi har testat klassificera landskapsdata med olika klasser, testat två olika statistiska metoder 
samt använt olika metoder för att beräkna friktionskartan (figur 1). Validering av 
circuitscapeflöden mot viltrörelser har genomförts vid två tillfällen baserat på de två testade 
statistiska metoderna. Validering mot viltolyckstätheter har vi enbart genomfört på en av de 
testade statistiska modellerna. 
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De två statistiska metoderna som testats för framtagning av friktionsvärden är: 

1) Resource Utilization med Brownian Bridge (RU; Calenge 2006; Millspaugh m fl 
2006; Horne m fl 2007) som beskriver sannolikheten av djurens fördelning i relation 
till livsmiljöer, det vill säga biotopval, se avsnitt 3.5.1  

2) Step Selection Function (SSF; Thurfjell m fl 2014; Signer m fl. 2019) som analyserar 
viltets rörelsemönster i landskapet i relation till livsmiljöer och därmed uppskattar 
djurens selektion för vissa livsmiljöer i jämförelse med andra, se avsnitt 3.5.2.  

 

 

 

Figur 1: Arbetsprocessen har varit iterativ med en adaptiv utveckling, där flera arbetsmoment bearbetats om för 
att få en optimal validering.  

Testat selektion 
av dataGPS-data

Test av olika klassificeringar av  
landskapsdataLandskapsdata

Test av olika statistiska 
modeller för beräkning av 
friktionsvärden

Friktionsvärde

Test av olika metoder för 
beräkning av friktionsrasterFriktionsraster

Testat olika 
tillämpningar

Tillämpa 
Circuitscape

Validering
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Metodprocess inför validering mot viltrörelser baserad på Resource Utilization med 
Brownian Bridge (RU); 

 

 

Metodprocess inför validering mot viltrörelser och viltolyckstätheter baserad på Step 
Selection Function (SSF); 

 

 

 Studieområde 

Studieområdet för projektet är tre områden i södra Sverige; Uddevalla, Kalmar och Växjö. 
De tre områdena representerar tre olika landskap; Uddevalla ett statsnära och strukturerat 
landskap, Växjö ett skogsdominerat och enhetligt landskap samt Kalmar ett kustnära 
landskap.  

 GPS-data och avgränsningar 

Projektet har haft tillgång till sex olika arter, men inom ramen för detta projekt har enbart 
älg validerats. För samtliga arter är data insamlade mellan 2000–2014. Tätheten för 
rapporteringen av positioner för de olika dataseten varierar från en positionering per 30 min 
till en positionering per dygn (tabell 1). En felmarginal på cirka 20 meter vid positionering 
kan förekomma.  

GPS-data

• Från GPS-data har 
en punkt slumpartat 
valts ut per dygn

Landskapsdata

• Klassificering av 
landskapsdata enligt  
Alternativ 1 i tabell 2

Friktionsvärde

• Resource Utilization 
Bridge (RU)

Friktionsraster

• Avståndsobjekt som 
vattendrag, 
kraftledningsgator, 
vägar mm. har 
utifrån dess 
signifikans påverkat 
friktionsvärdet inom 
hela analysområdet

Tillämpning av 
Circuitscape

• Tillämpning av 
Circuitscape enligt 
summering av 
riktningarna nord-
syd och öst-väst 

GPS-data

• Från GPS-data har 
en punkt slumpartat 
valts ut per dygn. 
Endast individer 
med alla 
avståndsobjekt inom 
sitt hemområde har 
valts ut. 

Landskapsdata

• Klassificering av 
landskapsdata enligt 
Alternativ 2 i tabell 
2

Friktionsvärde

• Step Selection 
Function (SSF)

Friktionsraster

• Avståndsobjekt som 
vattendrag, 
kraftledningsgator, 
vägar mm. har 
utifrån dess 
signifikans påverkat 
friktionsvärdet inom 
endast 500 meter 
från 
avståndsobjektet 

Tillämpning av 
Circuitscape

• Tillämpning av 
Circuitscape enligt 
summering av 
riktningarna nord-
syd och öst-väst 
samt validering i 
enbart en riktning åt 
gången
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Tabell 1: GPS-data om ingått i valideringen av Circuitscape 

Art Datum 
för 
insamling 

Antal 
positioner 

Geografisk 
plats 

Antal 
områden 

Könsfördelning Referens 

Varg 2000–2013 1–2/h Värmland, 
Dalarna, 
Stockholm 
och 
Jämtlands län 

6 22 honor 

17 hannar 

Skandulv 

Sand. H 

Dovhjort 2006–2011 0,5–4/h Koberg 
(Västra 
Götalands 
län) 

1 29 honor 

19 hannar 

Kjellander. P 

Rådjur 2012–2014 0,5/h Grimsö 
(Örebros län) 
och Bogesund 
(Stockholms 
län) 

2 Bogesund: 11 honor, 1 
hanne 

Grimsö: 8 honor, 11 
hannar 

Kjellander. P 

Lodjur 2012–2014 1–5/dygn Södra Sverige 5 11 hannar, 7 honor Lodjursprojektet 
genom Henrik 
Andrén 

Älg 2002–2013 2/h 

3/h* 

Västra 
Götalands län 

Växjö* 
Kalmar* 
Norrbotten*  

 

4 Uddevalla; 7 tjurar, 13 
kor 

Kalmar: 6 tjurar, 9 
kor 

Växjö: 9 tjurar, 10 kor 

Norrbotten: 5 tjurar, 
11 kor 

Olsson 2007 

* Dettki et al. 
2013 

 

Björn 2009 0,5–1/h Dalarna och 
Jämtland län 

1 22 honor 

15 hannar 

Skandinaviska 
Björnprojektet 
genom Jonas 
Kindberg 
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 Landskapsdata 

 

För att kunna skapa ett friktionsraster behövs information om landskapets markklasser och 
linjära strukturer.  

Som landskapsdata har den heltäckande varianten av KNAS6 (Heltäckande 
Naturtypskartering – KNAS6) använts med en upplösning på 10 m (KNAS; Metria 2009). 
KNAS6 bygger på den öppna data som finns för KNAS (Kontinuerlig Naturtypskartering Av 
Skyddade områden). Utöver KNAS6 har även kompletterande data tagits fram för hyggen, 
bryn, sjöar, strandzoner, vattendrag, kraftledningsgator och tätorter. Tillsammans bygger de 
upp landskapskartan. 

Hyggen har hämtats från Skogsstyrelsen, där en 4 års cykel med avverkad skog utifrån när 
GPS-data hämtats in selekterats ut som hyggen. Övriga eventuella hyggen har klassats som 
”ej hygge”. Information om hyggen kompletterar därmed KNAS6 som saknar information 
om hyggen.  

Bryn har tagits fram genom identifiering av kantzoner mellan odlingsmark och skog. Övriga 
kompletterande data har buffrats (tabell 2) med olika avstånd för att täcka en viss yta i 
bakgrundskartan. Alla data har sedan konverterats till raster och sammanfogats till en 
kartbild som kallas landskapskarta.  

Två olika klassningsalternativ för landskapskartan har testats vid valideringen (tabell 2). 
landskapskarta Alternativ 1 har en upplösning på 10 m, med 18 klasser och landskapskarta 
Alternativ 2 har en upplösning på 25 m, med 7 klasser (figur 2-3).  

Sammanfattning 

• Som landskapsdata har det heltäckande marktäckedata KNAS använts 
tillsammans med kompletterande data för bryn, kraftledningsgator, 
vattendrag, strandzoner, hyggen och tätorter. Tillsammans utgör de en 
landskapskarta. 

• Två olika klassificeringar av landskapskartan har testats vid valideringen med 
olika upplösning (10 m respektive 25 m). 

• Vägar och järnvägar har sammanfogats i landskapskartan och utgör en 
landskapskarta med infrastruktur. 

• Rasterkartor för avstånd till sjöar, vattendrag, tätorter, kraftledningsgator, 
vägar och järnvägar samt ett terrängindex har tagits fram och ingår som 
ingångsvärden vid beräkning av sannolika viltrörelser i landskapet. 
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En landskapskarta med infrastruktur har även tagits fram, där vägar och järnvägar, 
inkluderats (tabell 3). Infrastrukturobjekt har buffrats och rastrerats och har sedan 
sammanfogats med landskapskartan och skapat en landskapskarta med infrastruktur.  

Tabell 2: Klassificering av landskapsdata från KNAS6 och kompletterande underlag. KNAS6 (Kontinuerlig 
Naturtypskartering av Skyddade områden) är en omklassificerad version från originaldata och klasser, där 
liknande miljöer har fått samma klass.  

 

Landskapskarta 
Alternativ 1 

(10 m upplösning) 

Landskapskarta 
Alternativ 2 

(25 m upplösning) 

Klass 
1 

Klass 
2 

 

Buffertavstånd 

Tallskog Barrskog 1 2  

Granskog Barrskog 2 2  

Hyggen Barrskog 400 2  

Ej hyggen Barrskog 410 2  

Blandad skog Blandad skog 3 1  

Lövskog Blandad skog 4 1  

Våtmarker Våtmarker/Strandzon/Vattendrag 5 3  

Sjöar 20 m Våtmarker/Strandzon/Vattendrag 710 3 Buffert -20 m 

Vattendrag Våtmarker/Strandzon/Vattendrag 600 3 Buffert 5 m 

Odlingsmarker Odlingsmarker 6 4  

Exploaterad mark Exploaterad mark 7 5  

Tätorter Exploaterad mark 500 5  

Bryn Bryn/Kraftledningsgator 800 9 20 m 

Kraftledningsgator Bryn/Kraftledningsgator 900 9 Buffert 15 m 

Sjöar KNAS6 Vatten 8 10  

Sjöar Vatten 700 10  

Hav Vatten 9 10  

Sjöar 1000 m Vatten 730 10 Buffert -1000 m 

Sjöar 200 m  Vatten 720 10 Buffert -200 m 
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Figur 2:  Kartutsnitt som beskriver Landskapsdata med alternativ 1 som har totalt 18 klasser och en 
upplösning på 10 m. Landskapskartan beskriver ett mer detaljerat landskap.  
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Figur 3: Kartutsnitt som beskriver Landskapsdata alternativ 2 med totalt 7 klasser och 25 m upplösning. 
Skillnader finns framförallt i skogsindelningen som blivit sammanslagen samt har strandzoner, våtmarker och 
vattendrag slagits ihop.  
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Tabell 3: Klassificering av infrastrukturobjekt som ingått i landskapskartan med infrastruktur. 

 

2.4.1. Avståndsobjekt och terrängindex 

Utöver landskapsdata har utvalda objekt och faktorer som kan ha positiv eller negativ 
inverkan på djurs rörelsemönster tagits fram, se tabell 4. Vi beräknade ett terrängindex på 
rasternivå (50 x 50 m; Rileys m.fl., 1999) baserad på Lantmäteriets öppna höjddata NH 50 
m. Avståndsraster beräknades (25 x 25 m) till närmaste vägar och järnvägar från NVDB 
(Nationell vägdatabas) och övriga från Terrängkartan (tabell 4). 

Tabell 4: Avståndsobjekt och terrängindex som ingått i landskapskartorna. 

Avståndsobjekt och TRI Indata 

Väg klass 0–4 NVDB 

Väg klass 5–6 NVDB 

Väg klass 8–9 NVDB 

Vattendrag Terrängkartan 

Järnvägar NVDB 

Kraftledningsgator Terrängkartan 

Tätorter Terrängkartan 

Sjöar Terrängkartan 

Terrängindex (ej avstånd) NH 50 m 

 

Avståndsobjekt och terrängindex har rastrerats. De slutliga data som ingått i beräkningarna 
för habitatpreferensmodellerna är; 

1. Landskapskartan med infrastruktur (kategoriska värden)  

2. Raster med terrängindex (kontinuerliga värden) 

3. Avståndsraster (kontinuerliga värden)  

Infrastruktur 
Alternativ 1 

Infrastruktur 
Alternativ 2 

Klass 1 Klass 2 Buffertavstånd 

Väg Klass 0–4 Stora vägar 210 30 Buffert 10 m 

Väg Klass 5–6 Stora vägar 220 30 Buffert 10 m 

Väg Klass 8–9  Små vägar 230 35 Buffert 5 m 

Järnväg Järnväg 100 40 Buffert 10 m 
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 Friktionsvärden 

 

Med hjälp av friktionsvärden (dvs livsmiljöer attraktivitet/motstånd för respektive djurart), 
skapar Circuitscape ett flöde genom landskapet som speglar/simulerar var vilt förväntas 
röra sig i landskapet. Friktionsvärdet anger sannolikheten för att en viss biotop används vid 
förflyttningar. Genom friktionsvärdena byggs ett raster upp som motsvarar ett landskap och 
innehåller sannolika rörelser. Dessa friktionsvärden anger en arts sannolika val för hur den 
väljer att röra sig genom landskapets olika resurser (tabell 2-4). För att beräkna sannolika 
friktionsvärden har empiriska metoder för habitatpreferenser använts.  

För att säkerställa att framtagandet av friktionsvärden illustrerar de olika arternas 
rörelsemönster så bra som möjligt inför validering har två olika statistiska modeller testats 
och jämförts, RU och SSF.  

Utifrån telemetridata har 70 % använts till träningsdata, där individer slumpartat valts ut. 
Ett slumpartat urval för varje dygn har sedan tagits ut per individ. Dessa träningsdata har 
sedan applicerats på de två statistiska modellerna.  

För RU där landskapskarta Alternativ 1 (tabell 2) använts har uppskattningar för sannolika 
biotopval tagits fram för arterna älg, rådjur, björn, lodjur och dovhjort. Dessa 
uppskattningar kommer dock inte beröras vidare i valideringsskedet förutom de 
uppskattningar som genomförts för älg. Vi pekade ut älg som fokusart vid jämförelser 
mellan de två olika statistiska modellerna med hänsyn till bland annat artens relativt vanliga 
förekomst i landet och av utrymmesskäl i projektet.  

I den iterativa arbetsprocessen har vi kompletterat det slumpartade urvalet av älgindivider 
med uttag av endast de individer som innehåller alla avståndsobjekt inom individens 
hemområde (tabell 4). Detta har även ytterligare begränsat projektet till enbart tre 
geografiska områden i södra Sverige, Uddevalla, Kalmar och Växjö. 

Sammanfattning 

• Resource Utilization baserad på Brownian Bridge Modell (RU) med 
landskapskarta Alternativ 1 har använts för att uppskatta sannolika habitatval 
för älg, rådjur, lodjur, björn och dovhjort.  

• Step Selection Function (SSF) med landskapskarta Alternativ 2 har använts 
för att uppskatta sannolika rörelser genom landskapet för älg. 

• En jämförelse mellan RU och SSF med landskapskarta Alternativ 2 har 
genomförts för älg med individer som endast har alla avståndsobjekt inom 
älgindividens hemområde. 

• Statistiska metodiker, klassificering av landskapsdata, avståndsobjekt, 
sannolika habitatval och friktionsvärden har diskuterats i workshops 
tillsammans med viltforskare och viltexperter. 
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Slutligen genomförde vi en jämförelse mellan RU och SSF för älg, där landskapskarta 
Alternativ 2 användes.  

2.5.1. Resource Utilization med Brownian Bridge (RU) 

För denna statistiska metod har vi beräknat djurens sannolikhetsfördelning (Resource 
Utilization) baserad på Brownian Bridge (RU) modell som tar hänsyn till tidskorrelationer 
mellan registrerade GPS-positioner inom ett hemområde (Millspaugh m fl. 2006, Horne 
m.fl., 2007, Byrne m.fl., 2014) (figur 4). Sannolikhetsfördelning har beräknats med hjälp av 
funktionen package adehabitat (Calenge 2006) i statistikprogrammet R (R Core Team, 
2019).  

Produkten är en uppskattad sannolikhetsfördelning för hur djuret utnyttjat landskapets 
resurser fördelat inom ett hemområde där höga RU-värden speglar en hög sannolikhet att 
djuret har varit där och lägre RU-värden en lägre sannolikhet (Millspaugh m fl 2006). 

Utifrån Resource Utilization metodiken har ett RU-värde beräknats fram för varje pixel i 
raster som kan länkas till underliggande landskapsraster. Träningsdatasetet med RU-värden 
har vi sedan korrelerat med landskapskartan, avståndsraster samt raster med terrängindex. 
Alla ingående data har standardiserats. Sannolikheten för utnyttjande av olika livsmiljöer 
m.m. har beräknats med hjälp av en generaliserad linjär regressionsmodell inom 
programvaran JMP (2018 SAS Institute Inc, 2019). Som resultat får man ett skattningsvärde 
för varje livsmiljö, avståndsobjekt och terrängvariation, där de undviks eller föredras av 
viltet.  

Genom att använda RU-värdet (Y) som beroende variabel har sedan ett värde för intercept 
och koefficienter (b) tagits fram som angett en negativ eller positiv inverkan för arten i 
relation till blandad skog som varit den mest utnyttjade landskapsresursen. De oberoende 
variablerna (x) har varit landskapsdata, terrängindex och avståndsobjekt. 

Y (RU) = intercept + b1*x1   + b2*x2   + b3*x3 + bn*xn 

Figur 4: Ett exempel på hur GPS-data genererar en utjämnad modell för korsvalidering av positioner. 
Höga toppar till höger i bild antas utgöra områden som utnyttjats mest (Millspaugh, m.fl., 2006). 
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2.5.2. Step Selection Function (SSF) 

Med Step Selection Function (SSF) beräknas habitatpreferenser för vilt när de rör sig genom 
landskapet (Thurfjell m.fl., 2014). För denna analys har vi använt programfunktionen 
package amt i statistikprogrammet R (Signer m fl 2019). Verktyget inkluderar beräkning av 
spårningsstatistik (steglängd, hastighet och vinkel) och analys av habitatval från 
stegvalsfunktioner (Signer m fl, 2019). De grundläggande principerna för SSF kommer från 
Resource Selection Function (RSF) och Resource Selection Probability Function (RSPF). 
RSF är en funktion som är proportionell mot sannolikhet för rumslig selektion, vilket styrs 
av frekvensen för habitatval och tillgängliga resurser. Med SSF länkas regelbundna GPS-
positioner som definieras som steg. De använda stegen jämförs med slumpvisa steg (n=10) 
som skapas av fördelningen av steglängder och vinklar och anger vad som är tillgängligt vid 
rörelse genom landskapet (figur 5). Fördelen med SSF är därmed dels att den tar hänsyn till 
djurens rörelser samt sammankopplar rörelsemönster med landskapsfunktioner. Genom att 
bryta ned djurens rörelse i avfärdposition och slutdestination ger metoden möjlighet att 
studera det dynamiska samspelet mellan djurens rörelsebeteende i relation till 
landskapskaraktärer (Thurfjell m fl 2014, Signer m fl 2019). 

Vi utförde två SSF-analyser, en för livsmiljöer och en för avståndsobjekt och terrängindex. 
För livsmiljöanalys, satte vi blandad skog som referens. Detta betyder att SSF uppskattar 
hur viltet resursselektion av landskapets biotoper förhåller sig till blandad skog. 

Analysen utfördes i R 3.6.0. i mjukvara R Project for Statistical Computing (R, 2019). 

2.5.3. Workshops med viltforskare och viltexperter 

För att få bra underlag och stöd till hur friktionsvärden ska byggas upp har vi genomfört två 
workshopar tillsammans med viltexperter och forskare, Mattias Olsson, Marcus Elfström, 
Henrik Andrén, Petter Kjellander, Håkan Sand, Andreas Seiler och Wiebke Neumann vid två 
olika tillfällen.  

Figur 5: SSF kan illustreras med linjära steglängder och vinklar mellan efterföljande lokaliseringar. Slumpmässiga 
steg matchats med de faktiska stegen, som i detta exempel är tre slumpmässiga steg. 
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 Friktionsraster 

 

2.6.1. Friktionsratser baserade på det faktiska uppskattade RU-värdet 

Resultatet från den statistiska metoden RU ger ett uppskattat värde för varje landskapsklass, 
avståndsobjekt och terrängindex som anger artens sannolika habitatval, föredragen närhet 
eller undvikande till avståndsobjekt samt arten preferens till terrängvariation. Det 
uppskattade värdet har använts som friktionsvärde för varje landskapsklass, avståndsobjekt 
och terrängindex för älg.  

Det uppskattade värdet som anger positiv eller negativ inverkan har sedan beräknats med en 
linjär regressionsmodell (summerats ihop), där x är det estimerade värdet för varje 
landskapsklass, avståndsobjekt och terrängindex.  

Y = intercept + x +n 

Exempelvis odlingsmark har beräkningen Y = intercept + odlingsmark + terrängindex + 
avstånd vägklass 0-4 + avstånd vägklass 5-7 + n. 

För varje avståndsraster har även meter beräknats om till kilometer som sedan 
logaritmerats för att standardisera alla värden.  

-1 * log (avstånd * 0,001 + 1)  

Sammanfattning  

• Ingångsdata för friktionsraster är de uppskattade värdena från de statistiska 
beräkningarna för sannolika habitatval för varje klass i landskapskartan, 
avståndsobjekt och terrängindex. 

• Två olika metoder har använts för att skapa friktionsraster 1) en som baseras 
på det faktiska uppskattade värdet och 2) en metod med kategoriserade 
friktionsvärden. 

• RU med landskapskarta Alternativ 1 har för älg byggts upp med de faktiska 
uppskattade värdena som friktionsvärden.  

• SSF med landskapskarta Alternativ 2 har friktionsvärden tagits fram genom 
att kategorisera friktionsvärden.  
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Slutligen ha vi genomfört en inversberäkning (RES), eftersom låga friktionsvärden anger 
högre sannolikhet för habitatval och högre friktionsvärden anger lägre sannolikhet för 
habitatval. 

RES = sqrt (100*(1/ln (RU+1))) 

Slutligen logaritmerades beräkningar i RU enligt:  

-1*log((x/1000)+1) 

2.6.2. Kategoriska friktionsvärden med SSF 

Beräkningar av friktionsraster har med underliggande RU värden inte gett bra resultat i 
första testvalideringen för älgviltrörelser. Vi har därför valt att kategorisera friktionsvärdena 
för landskapsklasser i två klasser, 10 och 100 utifrån de estimerade värdena istället för att 
använda det faktiska estimerade värdet (tabell 7).  

Vi har beräknat avståndsobjektets inverkan på friktionsvärdet inom en buffert på 500 meter 
(istället för att inkludera en påverkan på friktionsvärdena över hela studieområdet). Detta 
på grund av att förväntad påverkan av viltets rörelsemönster endast förväntas ske inom 
dessa avstånd, vilket vi inte tog hänsyn till i friktionsraster med RU-värden. Inom bufferten 
har en gradvis minskning eller ökning skett inom 25 m beroende på om avståndsobjektet 
haft en negativ eller positiv signifikans (figur 6). Den gradvisa minskningen eller ökningen 
beror på avståndsobjektets signifikans (tabell 7 och figur 13).  

 

 

 

Figur 6: För varje avståndsobjekt har friktionsvärden ökat eller minskat beroende på positiv eller negativ 
inverkan. För exempel i bild ovan har kraftledningsgator haft en positiv inverkan vilket innebär att mörkare svart 
färg markerar lägre friktionsvärde och därmed högre sannolikhet för att älg väljer att röra sig inom området.  
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 Tillämpning av Circuitscape 

Simulering av Circuitscape har genomförts genom att inkludera hela landskapet i respektive 
studieområde, det vill säga simulering sker inte enbart mellan kärnhabitat utan hela 
analysområdet har analyserats. Vid simulering av hela landskapet har fyra linjära noder 
placerats utmed ytterkanterna. Simuleringarna sker i nord till syd och väst till öst (figur 7). 
Simuleringarna har även summerats ihop för att skapa rörelser i flera riktningar (figur 8-9). 

  

Figur 8: Summering av flöden från nord-syd och öst-väst baserad på friktionsvärden och friktionsratser 
från Resource Utilization med Brownien Bridge (RU) och landskapskarta Alternativ 1. 

Figur 7: Simulering av Circuitscape i nord-sydriktning till vänster och öst-västriktning till höger baserad på 
friktionsvärden och friktionsraster från Step Selection Function och landskapskarta Alternativ 2. Röda ytor 
indikerar högre flödesvärden och förväntad rörelse av vilt.  
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Figur 9: Summering av flöden från nord-syd och öst-väst baserad på friktionsvärden och friktionsraster 
från Step Selection Function SSF och landskapskarta Alternativ 2. 
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 Validering  

 

Inför valideringen har vi genomfört två valideringar;  

1. validering av korrelation mellan circuitscapeflöden och faktiska viltrörelser 

2. validering av korrelation mellan circuitscapeflöden och viltolyckor 

2.8.1. Validering mot faktiska viltrörelser 

Validering mot faktiska viltrörelser har testats två gånger där vi i den andra valideringen 
inkluderade fler metoder och frågeställningar.  

Den första valideringen som genomfördes för faktiska viltrörelser var med friktionsvärden 
beräknade med Resource Utilization (RU; Calenge m fl. 2006; Millspaugh m fl. 2006) och 
med landskapskarta Alternativ 1. För att genomföra valideringen använde vi Step Selection 
(SSF; Signer m fl. 2019). Vi genomförde valideringen för endast älg i Uddevallaområdet. 
Den frågeställning som ställdes vid valideringen var; 

• Påverkar Circuitscapeflöden var älgen väljer att gå till? 

 

Sammanfattning 

• Två valideringar har genomförts 1) korrelation mellan circuitscapeflöden och 
faktiska viltrörelser och 2) korrelation mellan circuitscapeflöden och 
viltolyckor 

• Valideringen mot faktiska viltrörelser har testats två gånger där vi i den andra 
valideringen inkluderade fler metoder och frågeställningar; 

1. Vi använde Step Selection Function (SSF) för att validera summerade 
riktningar för nord-syd och öst-väst  

2. Vi använde tre olika metoder 1) Step Selection Function (SSF) 2) 
fördelning av resursutnyttjande och 3) rörelsekorridorer. Riktningar 
för nord-syd och öst-väst har även validerats separat samt genomförde 
vi en validering för summerade riktningar.  

• Validering mot viltolyckor har genomförts med en logistikregressionsmodell 
där en jämförelse mellan viltolyckor, kontrollplatser och circuitscapeflöden 
genomförts.  
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Andra valideringen som genomfördes för viltrörelser var med friktionsvärden beräknade 
med Step Selection Function (SSF) och med landskapskarta Alternativ 2. Vidare har tre 
metoder använts vid validering mot viltrörelser som validerats i nord-syd och öst-väst 
separat samt en validering med summerade riktningar för nord-syd och öst-väst. 
Valideringen genomfördes för enbart älg i Uddevallaområdet (Västra Götalands län), 
Kalmar (Kalmar län) och Växjö (Kronobergs län). De tre metoder som använts är; 

1) Step Selection Function (SSF) 

Tidigare studier (Neumann et al. 2012, 2013, 2019) visar att älgar är mest aktiva och flest 
rörelser sker vid skymning och gryning där de kan byta mellan olika livsmiljöer och därmed 
passera vägar. För att fånga detta rörelsemönster över hela året har för varje älg och dygn 
fyra positioner valts ut (00:00, 06:00, 12:00 och 18:00). Detta fångar det större 
rörelsemönstret för älgens dagliga och årliga mönster, trots att tidpunkter för skymning och 
gryning varierar mellan årstider. Dessa positioner har sedan matas in i SSF, se avsnitt 3.5.2. 
Sammanlagt använde vi GPS positioner från 57 vilda älgar, 2,016 ± 845 SD per älg (530-
4,594) mellan 2002-2013 från både älgkor och älgtjurar. En utvärdering av både 
rörelseprocessen (startsteg) och habitatselektion (slutsteg) genomfördes. Följande 
frågeställningar ställdes; 

• Rör sig älg fortare/mer riktat om de startar i ett givet flöde?  

• Påverkar flöden från Circuitscape var älgen väljer att gå? 

• Är det mer troligt att älgen stannar i ett givet flöde för Circuitscape? 

• Utnyttjar älgen områden med högt flöde mer intensivt? 

För att testa om älg rör sig fortare eller i en mer riktad rörelse i ett givet circuitscapeflöde 
(rörelseprocess), inkluderades en interaktion av flödevärden vid startsteget med älgarnas 
steglängd och vinkeln för vändning (fråga 1 i tabell 5). Vidare testades om ett givet 
circuitscapeflöde påverkade var älg rörde sig till (fråga 2 i tabell 5) där flödesvärdet vid 
älgarnas slutsteg analyserades. Till sist testade vi om älgar mer troligt stannar i ett givet 
flöde genom att utvärdera interaktionen av flödesvärden vid start- och slutsteget (fråga 3 i 
tabell 5).  

För varje observerat rörelsesteg, generades tio slumpartade steg för att jämföra med det 
valda steget (observerat steg) i relation till flödesvärden som fanns tillgängligt i landskapet. 
Till varje observerat steg, genererade vi slumpartade steg med hjälp av en gammafördelning 
som vi anpassade till de observerade steglängderna och en cirkulär von Mises fördelning 
som vi anpassade till de observerade vändningsvinklarna genom att använda maximal 
sannolikhet (Signer m fl. 2018). Vi använde oss endast av steg med konstant urvalsfrekvens 
och som hade minst tre sammanhängande positioner. Skillnaderna mellan observerade och 
slumpmässiga steg testades genom an använda en konditional logistisk regression. För att 
utvärdera urskiljningskapaciteten och den prediktiva noggrannheten av modellerna, 
beräknade vi ett så kallat concordance index (c-index). 

Vi logtransformerade steglängder och beräknade cosinus för vändningsvinklarna.  
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Tabell 5: Frågeställningar och respektive modellstruktur för Step Selection Function (SSF, A) och 
resursutnyttjande (B) för validering av Circuitscape-flödesvärden baserade på GPS-positioner märkta vilda 
älgar 

Questions Model structure and covariates 

A 

1)  Do moose move faster/more directed if they start in a given 

flow? 

2) Does a given Circuitscape flow influence where moose move? 

3) Are moose more likely to stay in a given Circuitscape flow? 

 

Case 1 ~ Start2 + Start2 x SI3 + Start2 x Ta4 + 

strata (Step_ID5) 

Case1 ~End6 + strata (Step_ID5) 

Case1 ~ Start2 x End6 + strata (Step_ID5) 

B 

4) Do moose utilize areas with higher flow more intensively 

 

UD7 ~Flow8 + (1|Moose9), family=binomial) 

1Case: observed or random step, binary; 2Start: Circuitscape flow values at the start of the movement step; 3SI: 

step length, log-transformed; 4Ta: turning angle, cosine-transformed; 5Step_ID: ID to identify a given pair of 1 

observed step and 10 random steps, stratified; 6End: Circuitscape flow values at the end of the movement step; 
7UD: moose utilization distribution between 0-1; 8Flow: Circuitscape flow value; 9Moose: moose individual. 

 

2) Rörelsekorridorer 

For att testa om älgarnas rörelsekorridorer infaller i höga Circuitscape flödesvärden, 
utvärderade vi älgens rörelsesteg för korridorsrörelsebeteende med hjälp av hastighet och 
azimut där varje rörelsesteg definieras som korridor (corridors) eller inte korridor (non-
corridors; R package move, Kranstauber et al. 2019). För att testa skillnaden mellan 
circuitscapeflöden i rörelsekorridor jämfört med rörelse utanför korridor skapades en 
buffert med 25 meter runt varje sida av rörelsesteget. Vi extraherade flödesvärden från 
Circuitscape i den givna bufferten för båda riktningarna, nord-syd och öst-väst (”Zonal 
Statistics” i ArcMap 10.4.1). En generaliserad mixad modell, GLMM, (en modell som 
kombinerar fixerade och slumpmässiga faktorer) användes sedan för att testa om rörelser i 
korridor och icke-korridor skilde sig åt i medelvärdet för flödesvärden. Analysen 
genomfördes för de summerade riktningarna nord-syd och öst-väst och effekten mellan 
älgindivider kontrollerades som en slumpmässig faktor. I varje område var andelen 
identifierade rörelsekorridorer mycket låg (totalt enbart 70 av 69 517 steg, 0.1%). På grund 
av denna snedställda fördelning av rörelsekorridorer till icke-korridorer, använde vi den så 
kallade statistiska modellen zero-inflated binomial hurdle model (R package glmmTMB; 
Magnusson m fl. 2019).     
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3) Fördelning av resursutnyttjande, inom 95 % hemområden  

För att testa om älgar uppvisade en större sannolikhet att utnyttja områden med större 
flödesvärden länkade vi älgarnas rumsliga sannolikhetsfördelning till de underliggande 
värdena för circuitscapeflöden (fråga 4 i tabell 5). Först skattade vi älgens 
sannolikhetsfördelning inom 95 % av deras hemområde med hjälp av den statistiska 
modellen Biased Random Bridges (Benhamou 2011). Vi använde samma fyra positioner per 
älg och dag som för SFF. Uppskattningen av fördelningen (Utilization Distribution) 
exporterades sedan till punkdata och överlagrades med circuitscapeflöden där pixelvärdet 
extraherades till respektive sannolikhetsfördelning. Med en logistikregressionsmodell 
testades relationen mellan sannolikhetsfördelningen och flödesvärden från 
circuitscapeflöden som ger älgarnas resursutnyttjande av circuitscapeflödet på en skala 0–1, 
där 1 indikerar högsta sannolikhet för utnyttjande. För att ta hänsyn till autokorrelationer 
och repeterade mätningar applicerades en modell med antalet älgindivider som 
slumpmässig faktor i en generaliserad mixad modell (GLMM) med binom felstruktur som 
anpassades med maximal sannolikhet.  

För estimering av modellernas noggrannhet, beräknades en kvadratisk korrelation mellan 
svarsvariabeln och de predikterade värdena.   

2.8.2. Validering mot viltolyckor 

Validering mot viltolyckor har genomförts genom en logistisk regressionsmodell som 
jämfört värden i circuitscapeflöden med olyckor och slumpmässigt utvalda kontrollplatser. 
För varje olycka genererades 10 slumpmässiga kontrollplatser utmed det statliga vägnätet. I 
valideringen har vi exkluderat vägar med viltstängsel och tätortsnära vägar (tabell 8 och 
figur 10).  

Figur 10: Valideringen mot viltolyckor har genomförts genom en logistisk regressionsmodell, där en jämförelse 
mellan olyckor och slumpartade kontrollplatser analyserats. Kontrollpunkterna har sedan jämförts med värden i 
circuitscapeflöden. 
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Kontrollpunkterna har sedan korrelerats med värdena från circuitscapeflöden samt även 
landskapskartan och friktionsrastret.  

Frågeställningen som ställdes var; 

• Är sannolikheten för viltolyckor större vid platser där Circuitscape simulerar högre 
flöde? 

Detta testades med hjälp av en logistisk generaliserad regressionsmodell (GLM) där den 
observerade olycksfördelningen jämfördes med en slumpmässig fördelning av 
kontrollpunkter utmed vägnätet. Avvikelserna relaterades till skillnaderna i 
marktäckeklasser i landskapskarta Alternativ 2, friktionsvärden beräknade med SSF och 
värden i circuitscapeflöden för respektive olycks- och kontrollplats.  

Olycksfördelningen påverkas av ett flertal faktorer från vägnät, trafikflöde, landskap och 
djurens beteende. För att reducera effekten av vägparametrar och landskap fokuserade vi på 
viltolyckor längs ostängslade landsbygdsvägar från vägklasserna 0–6 (tabell 3). 

Data som ingick i analysen var; 

• Polis- och jägarrapporterade olyckspositioner för älg under 2010–2018 som 
granskats och sammanställts i Trafikverkets projekt ”Viltolyckskartor” (Trafikverket 
Publikation 2019:179).  

• Kontrollpunkter slumpmässigt skapade längs ovan nämnda vägar, dock endast på 
ostängslade landsbygdsvägar för funktionella vägklasser 0–2, 3–4 och 5–6. Detta 
för att återspegla den observerade skillnaden i fördelningen av älgolyckorna mellan 
dessa vägklasser.  

• Landskapstyper vid olycks- och kontrollplatserna beräknade från friktionskartor 
(SSF), circuitscpaeflödeskartor och landskapskarta Alternativ 2 (marktäckedata).   

• Trafikflöden (årsdygnsmedelvärde i antal fordon - ÅDT) och hastighet enligt NVDB 
användes som ytterligare förklaringsvariabler.     
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Kapitel 3 

Resultat 
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3. Resultat 

 

 Friktionsvärden och friktionsraster baserad på RU  

För RU-värden med landskapskarta Alternativ 1, finns ingen utpräglad biotoppreferens hos 
älg (bilaga 1). Vidare visar friktionsraster baserad på metoden friktionsrasterberäkningar av 
faktiska estimerade RU-värden ett friktionslandskap med stor inverkan från större vägar 
och järnvägar (figur 12). Ljusare färger indikerar högre friktion och de större vägarnas, det 
vill säga vägklass o-4 inverkan syns tydligt.  

Däremot visar RU-värden med landskapskarta Alternativ 2 att älgar uppehåller sig lika ofta i 
barrskog, kantzoner (bryn och kraftledningsgator) och våtmarker som i blandskog 
(=matrix). De föredrar däremot jordbruksmark och områden med högre terrängindex, samt 
ökat avstånd till större vattendrag. De undviker närhet till järnvägar, stora vägar och även 
kraftledningsgator, men påverkas inte av närhet till bebyggelse och mindre vägar (tabell 6 
och figur 11). 

Tabell 6: Uppskattade värden för habitatselektion för älg baserad på Resource Utilization med Brownian 
Bridge (RU) med landskapskarta Alternativ 2. ”ns” betyder inte signifikant och ”sign” betyder signifikant vid 
5% signifikansnivån för P (>|teststatistik|). 

Faktor Uppskattat värde Signifikans 

Intercept (blandskog) 0,03823 sign 

Exploaterad mark 0,00196 ns 

Odlingsmark 0,02180 sign 

Barrskog 0,00307 ns 

Bryn och kraftledningsgator -0,00711 ns 

Sammanfattning 

• Älgar uppehåller sig lika ofta i barrskog, kantzoner (bryn och 
kraftledningsgator), våtmarker och i blandskog. 

• Älgar föredrar jordbruksmark och områden med högre terrängindex samt 
närhet till vattendrag och mindre vägar. 

• Älgar undviker järnvägar, stora vägar och kraftledningsgator. 

• Älgar påverkas inte av bebyggelse.  
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Faktor Uppskattat värde Signifikans 

Våtmark, vattendrag och strandkanter -0,01114 ns 

Terrängindex 0,00057 sign 

Avstånd vägklass 0-4 -0,03318 sign 

Avstånd vägklass 5-6 -0,00255 ns 

Avstånd vägklass 7-9 0,00741 ns 

Avstånd vattendrag 0,00932 sign 

Avstånd kraftledningsgator -0,02143 sign 

Avstånd järnväg -0,01647 sign 

Avstånd tätorter -0,01699 ns 

 

 

 

 

Figur 11: Enligt RU finns ingen större preferens mellan biotoper förutom för odlingsmark. Däremot finns större 
undvikanden för större vägar, järnvägar och kraftledningsgator. 
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 Friktionsvärden och friktionsraster baserad på SSF 

 

 

Sammanfattning  

• Älgar rör sig helst genom blandskog och barrskog jämfört med våtmarker, 
jordbruksmarker, exploaterade områden och kantzoner (bryn och 
kraftledningsgator). 

• Preferenser för habitatval påverkas inte mycket av avståndsobjekt. 

• Det finns en liten preferens för att röra sig nära kraftledningsgator och ett visst 
undvikande av stora vägar.  

Figur 12: Friktionsraster baseras på RU med Brownien bridge för landskapskarta med Alternativ 1. De 
ljusare områdena har högre friktion, vilket illustrerar lägre sannolikhet för viltrörelse  
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Enligt SSF-värden baserad på Step Selection Function (SSF) föredrar älgar att röra sig 
genom bland- och barrskog jämfört med att röra sig genom våtmarker, jordbruksmarker, 
och exploaterade områden (tabell 7 och figur 13). 

Det finns dessutom en liten preferens för att röra sig i områden nära kraftledningar (positiv 
signifikans) och ett visst undvikande (negativ signifikans) till mindre vägar och gator (klass 
7–9), samt sjöar och vattendrag.  

Friktionsrasterberäkningar enligt kategoriserade friktionsvärden och SSF-värden ger ett 
friktionslandskap där närhet till allmänna vägar har stor inverkan, dvs undviks av älg, vilket 
indikeras med ljusare färg (figur 14).  

Tabell 7: Estimerade värden för habitatselektion för älg baserad på Step Selection Function (SSF) med 
landskapskarta Alternativ 2. ”ns” betyder inte signifikant och ”sign” betyder signifikant vid 5% 
signifikansnivå.  

Faktor Estimerat värde Signifikans Friktionsvärd
e 

Barrskog  0.036785961 ns 10 

Våtmark, vattendrag och strandkanter -1.099065548 sign 100 

Odlingsmark -1.004541394 sign 100 

Exploaterad mark -1.156640792 sign 100 

Större vattenytor, havet exkluderat n.a. 100 

Bryn och kraftledningsgator -0.336179332 sign 10 

Avstånd kraftledningsgator  0.170009919 sign Enligt beräkning 

Terrängindex -0.001762972 ns Ingen effekt 

Avstånd Järnväg  0.089716910 ns Ingen effekt 

Avstånd vägklass 0-4 -0.126110921 ns Ingen effekt 

Avstånd vägklass 5-6  0.043653742 ns Ingen effekt 

Avstånd vägklass 7-9 -0.631094674 sign Enligt beräkning 

Avstånd tätorter -0.070417744 ns Ingen effekt 

Avstånd sjöar -0.310805949 sign Enligt beräkning 

Avstånd vattendrag -0.491670881 sign Enligt beräkning 
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Figur 13: SSF visar ett tydligt undvikande hos älg från att röra sig genom våtmarker, odlingsmark och exploaterad 
mark, jämfört med blandskog (noll-linje) och barrskog. Detta modifieras av närhet till mindre vägar, sjöar och 
vattendrag, samt kraftledningsgator. Större infrastruktur och tätorter har ingen inverkan på rörelser inom 500 
meters avstånd.  

Figur 14: Friktionsraster med friktionsvärden baserad på SSF och landskapskarta Alternativ 2 samt beräknad 
inverkan av avståndsobjekt inom 500 m. Ljusa färger indikerar högre motstånd.  
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 Jämförelse mellan SSF och RU med Brownian Bridge 

RU beskriver utnyttjande av habitat i området enligt djurens fördelning och SSF beskriver 
habitatval i relation till djurens rörelse. Resultaten pekar på stora skillnader i habitatval 
mellan de två statistiska modellerna.   

Enligt RU uppvisar älgar mindre tydliga biotoppreferenser förutom för odlingsmark jämfört 
med SSF som har tydliga undvikanden för odlingsmark, våtmarker och exploaterad mark 
men stor preferens för barrskog och lövblandad skog.  

Skillnader finns även mellan linjära strukturer i landskapet där RU visar undvikande för 
större vägar, järnvägar och kraftledningsgator medan i SSF inte visar någon större inverkan 
(tabell 8). 

Tabell 8: Jämförelse mellan RU och SSF, där faktorerna är relaterade till blandad lövskog, som varit den högst 
prefererade biotopen. Den större skillnaden är att RU visar stor preferens för odlingsmark samt större 
påverkan från linjära strukturer medan SSF visar stora undvikanden för vissa biotoper men ingen större 
påverkan av linjära strukturer i landskapet.   

Faktor RU med Brownian 
Bridge 

Step Selection 
Function 

Blandskog (intercept) -  -  

Barrskog Uppehåller sig lika ofta 
som i blandskog 

Används för rörelser lika 
som blandskog 

Våtmark, vattendrag och strandkanter Uppehåller sig lika ofta 
som i blandskog 

Undvikande 

Större vattenytor, havet Undvikande Undvikande 

Odlingsmark Tydlig preferens Undvikande 

Exploaterad mark Undvikande Undvikande 

Bryn och kraftledningsgator Uppehåller sig lika ofta 
som i blandskog 

Svagt undvikande 

Avstånd kraftledningsgator Undvikande Svag preferens 

TRI Tydlig preferens Påverkas ej 

Avstånd järnväg Undvikande Påverkas ej 

Avstånd vägklass 0-4 Undvikande Påverkas ej 

Avstånd vägklass 5-6 Undvikande Påverkas ej 

Avstånd vägklass 7-9 Påverkas ej Visst undvikande 

Avstånd tätorter Påverkas ej Påverkas ej 

Avstånd sjöar - Visst undvikande 

Avstånd vattendrag Tydlig preferens Visst undvikande 
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 Validering mot faktiska viltrörelser 

 

 

3.4.1. Validering baserad på RU-värden 

Trots att flödesvärden för observerade och slumpmässiga steg var ganska lika (figur 15), 
visade valideringen med RU som beräkningsmetod för friktionsvärden och SSF som 
valideringsmetod att älgarna i Uddevallaområdet rörde sig i huvudsak i områden med lägre 
flödesvärden. Dock har modellen försumbara förklaringsvärden (z = -7.3, p<0.0001, R2=0).  

Sammanfattning  

• Första valideringen baserad på Resource Utilization (RU) med landskapskarta 
Alternativ 1 visar att viltrörelser sker framförallt vid måttliga flöden för 
Circuitscape. Dåliga och försumbara förklaringsvärden förekommer dock.   

• Andra valideringen baserad på Step Selection Function (SSF) med 
landskapskarta Alternativ 2 visar på korrelation mellan viltrörelser och flöden 
i Circuitscape. 

• Det övergripande positiva resultatet påverkas dock i större grad av området 
runt Uddevalla som har ett mer fragmenterat landskap, och därmed tydligare 
kontraster i flödesvärden, vilket skapar mer riktade rörelser.  

Figur 15: Validering med RU och med Landskapsdata Alternativ 1 visar att älgar rör sig i låga flödesvärden. 
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Vid en uppdelning av flödesvärdena i tio kategorier verkade älgarna röra sig i områden med 
måttligt flöde (figur 16). Modellen har dock fortfarande försumbara förklaringsvärden 
(R2=0.001). Det innebär att modellen lyckas förklara 1 promille av variationen i älgars 
nyttjande i förhållande till simulerade circuitscapeflöden.  

 

3.4.2. Validering baserad på SSF-värden 

Validering med SSF som beräkningsmetod för friktionsvärden genomfördes inom tre 
områden för älg; Uddevalla, Kalmar och Växjö.  

Flödesvärden med låga värden var framförallt sjöar och tätorter medan det övriga 
landskapet hade högre flödesvärden, förutom i Uddevallaområdet. De låga observerade 
kontrasterna för områdena runt Växjö och Kalmar resulterade i ett relativt homogent 
landskap utan tydliga flödeskorridorer. I Uddevallaområdet fanns dock ett mer fragmenterat 
landskap på grund av en mer utvecklad infrastruktur och större tätorter som fragmenterade 
den tillgängliga älghabitaten, vilket gav något mer kontraster i flödesvärdena.  

Vid validering med SSF-metoden där varje område testades separat fanns inga tecken på att 
circuitscapeflöden påverkade rörelseprocessen, det vill säga älgarna rörde sig inte snabbare 
eller mer riktat om de startade i ett område med ett givet flödesvärde, förutom i 
Uddevallaområdet. Älgarna runt Uddevalla påvisade en positiv korrelation mellan 
flödesvärden och vändningsvinklar, vilket pekar på en mer riktad rörelse som sammanfaller 
med Circuitscapes flödesriktning (EW: β=0.038, z=7.0, p<0.0001, c-index=0.53; NS: 
β=0.036, z=6.7, p<0.0001, c-index=0.53). Samma resultat kunde vi se när vi analyserade 
alla tre områden samtidigt (β=0.018, z=7.7, p<0.0001, c-index=0.51).  

Figur 16: Vid en kategorisering av flödena från 1-10 visar att de flesta rörelserna hos älgar sker i kategori 7, 
det vill säga områden med måttligt flöde. 
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I varje område, rörde sig älgarna mer till områden med högre flödesvärden (Växjö EW: 
β=1.007, z=11.9, p<0.0001, c-index=0.53; NS: β=1.306, z=16.5, p<0.0001, c-index=0.55; 
Kalmar EW: β=0.985, z=8.2, p<0.0001, c-index=0.52; NS: β=0.721, z=6.9, p<0.0001, c-
index=0.51; Uddevalla EW: β=1.053, z=5.8, p<0.0001, c-index=0.53; NS: β=1.127, z=6.2, 
p<0.0001, c-index=0.53). Responsen varierade dock mellan älgarna, där vissa älgar mer 
tydligt valde att röra sig i högre flödesvärden än andra, samt att det fanns en liten skillnad 
mellan riktningarna, nord-syd och öst-väst (figur 17-19).  

Vid analys av alla områdena och riktningarna samtidigt fanns en positiv selektion för att 
röra sig i områden med högre flödesvärden (β=0.849, z=26.5, p<0.0001, c-index=0.53). En 
negativ relation observerades dock mellan circuitscapeflöden och älgarnas start- och 
slutsteg, vilket tyder på att älgar inte stannar i ett givet flöde (Växjö EW: β= -0.123, z= -7.6, 
p<0.0001, c-index=0.52; NS: β= -0.169, z= -11.3, p<0.0001, c-index=0.54; Kalmar EW: β= 
-0.119, z= -5.2, p<0.0001, c-index=0.51; NS: β= -0.087, z= -4.4, p<0.0001, c-index=0.51; 
Uddevalla EW: β= -0.126, z= -8.3, p<0.0001, c-index=0.52; NS: β= -0.133, z= -8.5, 
p<0.0001, c-index=0.53). Samma resultat visades när vi samanalyserade alla områden (β= -
0.094, z= -16.4, p<0.0001, c-index=0.52). Som förut visade alla modeller ett 
överensstämmelseindex på <= 0.55 som pekar på en dålig urskiljningskapacitet och 
prediktiv noggrannhet, vilket indikerar att modellerna inte var bättre på att förutsäga ett 
resultat än ej kontrollerade slumpmässiga faktorer.  

Figur 17: Selektion av älgindivider för Circuitscape flödesvärden, som även varierade mellan 
individer så väl som mellan de två flödesriktningarna i Växjöstudieområdet. 



Sida 44 (64) 

 

 

 

Figur 18: Variation hos älgindivider vid habitatval, som även varierade mellan individer i de två riktningarna 
runt Kalmar. 

Figur 19: Variation hos älgindivider vid habitatval, som även varierade mellan individer i de två riktningarna 
runt Uddevalla. 
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Det fanns en positiv korrelation mellan flödesvärden och älgens sannolikhetsfördelning i 
Växjö och Uddevalla, det vill säga att älgarna använde områden som hade högre 
flödesvärden mer, (Växjö EW: β=0.658, z=8.2, p<0.0001, R2=0.003; NS: β=0.845, z=11.9, 
p<0.0001, R2=0.004; Göteborg EW: β =0.507, z=7.2, p<0.0001, R2=0.002; NS: β =0.317, 
z=4.4, p<0.0001, R2=0.002. Kalmar hade inte den korrelationen. Vid analys av alla 
områden och båda riktningar samtidigt hittade vi också en högre sannolikhet för älgarnas 
användning av områden där Circuitscape flödesvärden var högre (β =0.315,z=10.7, 
p<0.0001, R2=0.00). För alla modeller dock var den kvadratiska korrelationen (R2) mellan 
svarsvariabeln och de förutsägbara värdena låga, vilket indikerar att ingångsdata inte 
passade modellerna.  

Vid validering med rörelsekorridorer fanns inget som indikerade på skillnad mellan 
medelvärdet för Circuitscape flödesvärden i korridor eller icke- korridor, förutom i 
Uddevalla (β =2.393, z=2.7, p=0.007, R2=0.001). Vid analys av alla områden och båda 
riktningar samtidigt var medelvärdet för flödesvärdet högre i korridor än i icke-korridor (β 
=1.749, z=3.1, p=0.002, R2=0.0006). För alla modeller var även här den kvadratiska 
korrelationen (R2) mellan svarsvariabeln och de förutsägbara värdena låga, vilket indikerar 
att ingångsdata inte passade modellerna.  

 Validering mot viltolyckor 

Analysens resultat visade tydligt att hastighet och trafikvolym skiljer sig mycket mellan 
faktiska olyckspositioner och kontrollplatser. Medan såväl flödes- som friktionsvärden inte 
bidrar signifikant till modellen och är även sämre i att detektera skillnader annat än 
kategoriska marktäckedata. I alla tre områden inträffar älgolyckor vid genomsnittligt högre 
trafikflöde och högre hastighet än vad som förekommer normalt (slumpmässigt) på 
vägnätet.  

Alla tre modeller (marktäckedata, friktionsvärden och flödesvärden) uppnår dessutom 
mycket små förklaringsgrader (omkring 9% av den observerade variationen) (tabell 9-10). 
Detta tydliggör att andra, viktigare faktorer spelar in utöver vägstandard och stängsel som 
initialt kompenserades för innan modelleringen.  

En direkt jämförelse av friktions- och flödesvärdena i de tre områdena visar på mycket lika 
värden mellan älgolyckspositioner och kontrollpositioner (figur 20). Marktäckeklasserna är 
däremot mer olika fördelade mellan olyckspositioner och kontrollplatser (figur 21).  
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Tabell 8: Antal olyckspositioner och kontrollpunkter längs ostängslade huvudvägar (klass 0-6) på 
landsbygden. 

Area Vägklass Antal älgolyckor Antal kontrollpunkter 

Kalmar 0-2 108 1080 
 

3-4 64 640 

  5-6 24 240 

Växjö 0-2 420 420 
 

3-4 227 2270 

  5-6 146 1460 

Uddevalla 0-2 16 160 
 

3-4 529 5290 

  5-6 83 830 

Alla Alla 1617 15 317 

 

 

Tabell 9: Värden och signifikanser från modellen. Testvariablerna (flödesvärden, friktionsvärden och 
marktäckeklasser) har mycket lite betydelse för modellen. ’ns’ betyder not significant.  

 Modellresultat Flödesvärden Friktionsvärden Marktäcke 
 

 β sign  β sign  β sign 

Intercept -1,788 0,0012* -2,365 0,0012* -2,248 <,0001* 

Area [Kalmar] -0,085 ns -0,078 ns -0,096 ns 

Area [Uddevalla] 0,059 ns 0,070 ns 0,079 ns 

Hastighet [0-60] -0,447 <,0001* -0,447 <,0001* -0,460 0,0007* 

Hastighet [70-80] -0,343 <,0001* -0,344 <,0001* -0,326 <,0001* 

TRAFIK 2015 91,600 <,0001* 91,519 <,0001* 95,248 <,0001* 

Testvariabel 0,093 ns -0,001 ns -0,316 ns 

 RSquare (U)          0,068  
 

       0,068  
 

       0,071  
 

 AICc          9 959  
 

       9 960  
 

       6 986  
 

 Generaliserad RSquare          0,088  
 

       0,090  
 

       0,092  
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Tabell 10: Effekt ”Likelihood Ratio Tests” 

Flödesmodell DF L-R 
ChiSquare 

sign 

Area 2 2,427 0,2971 
Hastighet 2 275,033 <,0001* 
Trafik 2015 1 99,877 <,0001* 
Flödesvärde 1 1,269 0,2600     

Friktionsmodell DF L-R ChiSquare sign 

Area 2 2,440 0,2952 
Hastighet 2 275,396 <,0001* 
Trafik 2015 1 99,745 <,0001* 
Friktionsvärde 1 0,936 0,3332     

Marktäckedata DF L-R ChiSquare sign 

Area 2 2,358 0,3076 
Hastighet 2 183,210 <,0001* 
Trafik 2015 1 75,527 <,0001* 
Marktäckedata 8 16,619 0,0343* 

 

 
Figur 20: Medelvärden och avvikelser för friktions- och flödesvärdena i tre områden och i 
jämförelser mellan älgolyckspositioner och kontrollpositioner. Områdena skiljer sig från varandra, 
men relationen mellan friktions- och flödesvärdena är lika. 

UDDEVALLA VÄXJÖ KALMAR 
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Figur 21: Fördelning av marktäckeklasserna mellan områdena och i jämförelser mellan älgolyckspositioner och 
kontrollpositioner. 

UDDEVALLA VÄXJÖ KALMAR 
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4. Diskussion 
I våra analyser har vi inte kunnat få stöd för modelleringsresultat från Circuitscape. 
Programmet skapar mycket tilltalande och illustrativa kartor, men sambandet mellan 
faktiska och simulerade rörelsemönster är mycket svagt och simuleringarna ger inte heller 
ett värdefullt underlag för bedömning av viltolycksrisker, samt att circuitscapeflöden är 
känsliga för ingångsvärden och placering av noder.  

För att tolka våra valideringsresultat är det dock viktigt att väga in hur bakgrundsdata tagits 
fram och vilka begräsningar som analysen och simuleringen påverkats av. Det finns flera 
skäl att vara försiktig med användning av Circuitscape för att beskriva möjliga rörelser av 
vilt genom landskapet eller för att identifiera var trafiksäkerhetsåtgärder behövs. Vissa 
argument har vi kunnat belysa i detta arbete, men det återstår flera andra frågor kring just 
simulering av djurens rörelser och betydelsen för åtgärdsplanering och vi rekommenderar 
därför fördjupade analyser där även nyare alternativ till Circuitscape testas (Quaglietta et al. 
2019).  

Vårt valideringsarbete omfattade följande steg: 

1. Utveckling av ett bakgrundraster som beskriver marktäcke, topografi och andra 
viktiga landskapsfaktorer som exempelvis närhet till betydelsefulla områden. 

2. Utveckling av friktionskartan som symboliserar djurens rörelsemotstånd i 
landskapet utifrån empiriska data. 

3. Flödesanalys i Circuitscape. 

4. Jämförelse av simulationsresultat med observerade rörelser och konsekvensanalys 
avseende viltolycksrisk. 

 Bakgrundsraster och landskapselement 

Grundläggande i arbetet är att kunna utgå från en passande beskrivning av landskapets 
sammansättning och struktur som återspeglar djurens preferenser och rörelser på rätt skala. 
Kartans tematiska och rumsliga upplösning måste därmed vara anpassade till de arter man 
fokuserar på. Pixelstorleken måste definieras både utifrån vad djuren kan förväntas reagera 
på i landskapet och vilken rumslig noggrannhet telemetripositioner eller andra data har. 
Pixelstorleken avgör också med vilken bredd linjära element som exempelvis vägar eller 
kantzoner representeras i kartan.  

I utvärderingen mellan habitatpreferensmodeller verkade älg inte skilja mellan exempelvis 
lövdominerad skog, blandskog och barrdominerad skog med lövinslag när de rörde sig 
genom sina hemområden, även om djuren föredrog vissa skogstyper för födosök eller skydd. 
Från ett mobilitetsperspektiv utgör dessa skogstyper enbart en gemensam klass som har ett 
relativt lågt friktionsvärde. Färre marktäckesklasser skapar därmed ett mer kontrastrikt 
underlag för utveckling av friktionskartor och minimerar effekten av kortvariga förändringar 
i landskapet, exempelvis där skogsmarker kalhuggs och kalhyggen åter växer upp till skog. 
Beroende på vilka fokusarter som är målgruppen för att förbättra konnektiviteten i 
landskapet, är det viktigt att ta hänsyn till habitat som är relevanta för såväl ”generalister” 
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och ”specialister”. Exempelvis kan rovdjuren visa en större respons till infrastruktur än 
klövvilt (Leblond m fl. 2010; Bartzke m fl. 2014; Bischof fl. 2017;). För generalister som till 
exempel älg, kan det därmed vara svårt att utskilda betydelsefulla rörelsekorridorer i 
homogena skogslandskap som våra resultat tyder på. Med tanken på den långsiktiga 
tidsramen av infrastrukturplanering (en bro skall stå i >50 år), kan det omgivande 
landskapet förändras många gånger om under infrastrukturens livstid där till exempel 
lövskog kan förvandlas till barrskog. I detta samband är det viktigt att fånga den 
övergripande landskapsstrukturen och sammansättning som påverkar hur djuren rör sig 
genom landskapet (Neumann m fl. 2013; Allen m fl. 2014). Samtidigt kan förändrad 
sammansättning av martäckesklasser medföra en risk att en viltpassage kan tappa sin 
funktion som passage vid framtidiga landskapsförändringar (exempelvis förändrad 
markanvändning där skog blir urban). För att säkerställa infrastrukturens hållbarhet utifrån 
ett konnektivitetsperspektiv är därför en övergripande regional landskapsplanering 
avgörande. För att fånga den övergripande landskapsstrukturen samt för att anpassa 
landskapet för älg ansågs därför en pixelstorlek på 25 m och färre markklasser vara mer 
lämplig än pixelstorlek på 10 m och fler markklasser som initialt utvärderades. 

Vidare tog vi hänsyn till att vissa landskapselement kan påverka rörelser på avstånd – att 
exempelvis djuren undviker att röra sig nära en störningskälla som tätorter eller vägar 
(Bartzke m fl. 2014; Bischof m fl. 2017). Våra preferens- och rörelseanalyserna visade att 
dessa strukturer kan ha en betydande påverkan på djuren och deras rörelsemönster. Dessa 
landskapselement hade för älg en större inverkan vid val av rörelse än vid val av habitat.  

Vidare valde vi att använda data från den heltäckande Naturtypskarteringen (KNAS; Metria 
2009) som vi kombinerade med data på linjära element som vägar, järnvägar, 
kraftledningar, men också bryn och strandzoner (från topografisk vektorkarta). KNAS har 
under 2019 ersatts med Nationella Marktäckedata (NMD) (Naturvårdsverket, 2019).  NMD 
är en mer aktuell version över Sveriges landskap samt håller den högre kvalité. Möjligtvis 
beskriver den dagens landskap bättre men eftersom vi använder telemetridata från tidigare 
år förväntas valideringsresultatet inte påverkas i större grad.  

 Friktionskartan 

Friktionskartan är en tolkning av det ”motstånd” som djuren förväntas uppfatta när de 
förflyttar sig genom landskapet och är därmed viktig för simuleringar i Circuitscape. Ofta 
grundar tolkningen i någon form av expertbedömning (Seiler m fl. 2015); vi valde istället att 
utveckla friktionsvärden från faktiska telemetripositioner och observerade rörelser i 
landskapet som samlats in under flera år i diverse forskningsprojekt. Vårt tillvägagångssätt 
att för att skapa friktionsvärden kan jämföras med Proctor (et al. 2015).  

Friktionsvärdena är alltid relativa och det förekommer alltid en viss rörelse även genom 
områden med mycket höga motstånd. En särskild utmaning för att sätta korrekta 
friktionsvärden är viltstängslet som ofta är en absolut barriär, men djuren kan röra sig fritt 
fram till och utmed stängslet. Att sätta friktionsvärden och därmed landskapets motstånd 
för djurens rörelse rätt är avgörande för att genera relevanta circuitscapeflöden. Tyvärr är 
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utfallet av circuitscapeflöden mycket känsligt för ändringar i friktionsvärden, vilket betyder 
att rätt motståndsbild behöver skapas (McRae 2006, Zeller et al. 2012).     

Våra analyser visade tydliga skillnader mellan preferens- (RU) och rörelsemodellerna (SSF) 
som i sin tur skapar olika circuitscapeflöden och därmed en stor osäkerhetsrisk på 
resultatet. Medan älgar tydligt undvek att uppehålla sig nära exempelvis motorvägar och 
andra större infrastrukturstråk (RU), hade dessa störande element ingen inverkan på hur 
djuren rörde sig genom sina hemområden (SSF). Däremot visade älgarna en tydlig preferens 
för odlade marker (i de i övrigt skogsdominerade landskap) men undvek att röra sig över 
dessa öppna ytor. På liknande sätt visade Abrahams m fl (2017) att missvisande 
friktionsvärden kan fås när habitatval (RU) blandas med krav för hur djur rör sig (SSF) och 
bättre resultat fås istället genom att enbart inkludera riktade rörelser vid beräkning av 
motståndsvärden. En studie från Scharf m fl (2018) visar på en bristande relation mellan 
lämpliga habitat (RU) och faktiska rörelsekorridorer. Detta indikerar att friktionskartor som 
baseras på djurens biotoppreferenser genom resursutnyttjande kan ge missvisande resultat i 
och med att de inte återspeglar djurens rörelser utan exempelvis födosöksbeteenden. Vi 
rekommenderar därför att fokusera på rörelsemodeller med SSF för framtagning av 
friktionskartan. 

Rörelseanalysen visade att älgar tydligt undvek att röra sig genom våtmarker, 
jordbruksmarker och exploaterade eller bebyggda områden – relativt till rörelser genom 
bland- eller barrskog.  

 Circuitscape och valideringen 

Simulering av flöden i Circuitscape och liknande program utgår alltid från en riktad rörelse 
från en källa genom landskapet till en mottagare. I Circuitscape transporteras allt ”flöde” 
oavsett avstånd och motstånd till mottagaren. Lokala motstånd (områden med höga 
friktionsvärden) tvingar flödena till omvägar vilket ökar ”trycket” eller flödesvärdena där 
flödena går genom begränsade arealer med lägre motstånd. Trycket minskar också i större 
arealer med låga friktionsvärden. Höga flödesvärden innebär därmed inte automatiskt en 
högre sannolikhet för att djuren rör sig i eller genom dessa områden utan de måste alltid ses 
i relation till närliggande områden med högre motstånd. Det innebär en nackdel som ställer 
krav på mottagaren, det vill säga de som ska tolka eller utvärdera flödeskartor. 

Riktningen i flödena medför också att lokala barriärer skapar ”skuggor” där flödesvärdena 
är lokalt reducerade eftersom flödena tagit omvägen runt barriären. Dessa mönster och 
effekter efterliknar en verklighet där djuren utgår från en källa (som exempelvis groddjur 
från en yngeldamm eller fåglar från en häckningsbiotop) till ett mottagningsområde 
(exempelvis övervintringsplatser). För arter som klövvilt och rovdjur däremot är det svårare 
att definiera distinkta källor och mottagare då djuren utgår från många platser och rör sig åt 
många olika håll genom landskapet.  

Nackdelen med att inta ha distinkta källor är att lokala skillnader mellan flödesvärdena kan 
minska och att den resulterande kartbilden får lägre kontrast (mindre varians i 
flödesvärden). Det innebär att även effekten av flödesvärdena i valideringsanalysen kan 
försvagas. Vi har analyserat landskapet på en skala som förväntas kunna hysa hela 
älgpopulationer, men utifrån aktuell frågeställning kan det vara relevant att tillämpa andra 
skalor som relaterar till en representativ yta för individers hemområden. Modellering med 
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Circuitscape fångar i regel inte upp linjeteman, såsom skogsbryn, åkerkanter, träd- och 
buskagekorridorer i öppna landskap, vilka troligen är viktiga lokalt i djurs val av rörelser.  

 Validering 

Resultatet av valideringen mot faktiska viltrörelser är därmed svårtolkad. Det finns en viss 
korrelation mellan observerade rörelser av älgar och de simulerade flödena i 
Uddevallaområdet, men inte i områden runt Växjö eller i Kalmar. Skillnaderna mellan dessa 
tre studieområden är tydliga i och med att Uddevallaområdet är mer fragmenterad genom 
förekomsten av tätorter, kusten och motorvägar. Älgars rörelser tvingas därmed i högre grad 
att följa strukturbetingade och kontrastrika mönster i landskapet och är därmed lättare att 
simulera. I mer homogena miljöer som runt Växjö, finns fler möjligheter för hur djuren kan 
röra sig genom landskapet och därmed försvagas även styrkan i simuleringen. Resultaten 
stödjer antagandet att mer fragmenterade landskap (och mer kontrastrika landskap) ger en 
bättre förutsättning för att simulera rörelser än homogena och sammanhängande landskap. 
För arter som är mer restriktiva i sina val av livsmiljöer och rörelse i relation till 
infrastruktur (exempelvis rovdjur), förväntar vi oss mer kontraster i motståndskartor, men 
också en större känslighet för förändringar i landskapet som i sin tur kan påverka 
effektivitet av viltpassager.   

Validering mot viltolyckor visar ingen korrelation mellan simulerade flödesvärden och 
viltolycksrisken. Även friktionsvärdena, som korrelerar starkt med flödesvärdena, bidrar 
inte till att förklara skillnaderna mellan slumpvisa och observerade olyckspunkter. Däremot 
finns en svag effekt av marktäckeklasserna; älgolyckor är mer vanliga vid skog, våtmark och 
öppen jordbruksmark. Relativt störst betydelse har däremot trafikvolym och hastighet – 
givet liknande vägstandard och avsaknad av viltstängsel. Risken för viltolyckor påverkas 
därmed i högre grad av väg- och trafikattribut än landskapsattribut (se även (Seiler et al. 
2016), även om landskapets sammansättning har viss betydelse. Här behövs fördjupade 
analyser av effektsambanden mellan väg- och trafikparametrar och olycksförekomster.  

Valideringsresultaten i vårt projekt ger inget stöd för att Circuitscape ska kunna tillämpas på 
det övergripande och storskaliga sätt som vi har testat. Det är dock tänkbart att en 
modifiering av tillämpningen kan ge bättre effekt, exempelvis genom; 

• Riktningsanalys 1 – Test av hur enkelriktade simuleringar i Circuitscape 
överensstämmer med matchande enkelriktade observerade rörelser (exempelvis 
genom att välja varje individuell startpunkt för rörelser som källa och slutpunkterna 
som mottagare).  

• Riktningsanalys 2 – Test av hur flödena med en simulerad riktning som går 
vinkelrätt mot en vägsträcka bidrar till att förutsäga viltolycksrisker längs just den 
vägen. Olika vägar med avvikande huvudriktningar behöver då testas mot 
matchande flödessimuleringar. 

• Kortare tidsintervall för SSF – Test av hur längden av tidsintervall mellan 
telemetripositioner påverkar rörelsemönstren och därmed friktionskartan.  
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• Fler arter – Valideringstest för fler arter. Det är troligt att valideringen ger 
annorlunda resultat för arter som uppvisar tydligare rörelsepreferenser och/eller 
rörelser på större skala än älg. 

Rekommendationen är dock att testa andra modeller och verktyg som bättre återger 
teoretiska viltrörelser för älg men även andra arter.  
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Kapitel 5 
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5. Slutsatser  
Circuitscape har flera osäkerheter och begränsningar kring simulering av viltrörelser. Där 
rörelse simuleras med multipla riktningar och genom hela landskapet skapas ytterligare 
osäkerheter. Följande osäkerheter har observerats; 

• Resultaten visar att Circuitscape med simulering över hela landskapet är i större 
grad områdesberoende, där korrelation med faktiska viltrörelser endast har kunnat 
observeras i landskap med tydligare intern struktur och högre kontrast.  

• Högre flödesvärden i Circuitscape (lägre friktionsvärden i underlagskartan) betyder 
inte nödvändigtvis högre sannolikhet för viltrörelser och detta är framförallt tydligt i 
mer homogena landskap. Vilt är i dessa landskap inte lika begränsade i sina 
habitatval och utnyttjar då hela landskapet.  

• Circuitscape är känslig för riktningen i de simulerade flödena. Vid fler-
riktningsanalys kompenseras riktningen men samtidigt försvagas flödesvärdena. 
Detta ger sämre resultat vid validering och prediktion av flöden och risker. 

• Circuitscape med simulering över hela landskapet bör inte användas som 
standardiserat verktyg för att visualisera teoretiska viltrörelser. 

• Circuitscape med tillämpningsmetoden där hela landskapet simuleras 
rekommenderas inte att användas för att analysera konfliktpunkter mellan 
sannolika viltrörelser och infrastruktur.  

• Vi kan däremot inte utesluta att modifieringar i tillämpningen (exempelvis 
enkelriktade simuleringar) kan ge bättre resultat.   

• Andra verktyg och modeller bör testas som bättre återger teoretiska viltrörelser. 
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Bilaga 1: Friktionsvärden med RU och landskapskarta Alternativ 1 
Tabell 11: Estimerade värden för utnyttjande av landskapets resurser för rådjur, älg, dovhjort, lodjur och björn där RU med landskapskarta Alternativ 1 användes. 

  Rådjur Älg Dovhjort Lodjur Björn 

Variabler Estimate Prob>ChiSq N Estimate Prob>ChiSq N Estimate Prob>ChiSq N Estimate Prob>ChiSq N Estimate Prob>ChiSq N 

Intercept = MIXED -0,000588 0,8216 6062 0,050115 <,0001* 6825 0,096868 <,0001* 12063 0,392527 <,0001* 1898 0,327385 <,0001* 1468 

Hyggen -0,003458 <,0001* 1427 0,003189 0,1120 1942 0,000748 0,2239 2405 -0,075228 <,0001* 710 0,003069 0,8554 83 

Odlingsmark -0,002423 <,0001* 1511 -0,000065 0,9812 577 0,002365 0,0003* 8260 0,095925 0,0008* 411 -0,327385 no data 0 

Lövskog -0,002765 <,0001* 967 -0,012799 <,0001* 3638 -0,000398 0,4529 2973 -0,049612 0,0089* 660 -0,004982 0,7284 150 

Bryn -0,008858 <,0001* 77 -0,002117 0,4275 611 0,001390 0,0248* 3553 0,198649 <,0001* 241 -0,327385 no data 0 

Exploaterad mark -0,002957 <,0001* 1000 -0,000076 0,9788 555 0,000479 0,4161 2234 0,024580 0,2993 512 -0,327385 excluded 7 

Tallskog -0,001002 0,0424* 3034 -0,003780 0,0193* 3275 0,002170 0,0011* 3800 0,051170 0,0274* 535 -0,030969 0,0004* 471 

Sjöar 0,000588 excluded 2 -0,050115 excluded 5 -0,003788 0,0646 23 -0,085802 0,3449 19 -0,327385 excluded 1 

Sjöar 1000 m 0,000588 no data 0 -0,050115 no data 0 -0,096868 no data 0 -0,392527 no data 0 -0,327385 no data 0 

Sjöar 200 m 0,000588 excluded 3 -0,050115 excluded 5 -0,008106 0,1952 11 -0,085802 no data 0 -0,327385 excluded 2 

Sjöar 20 m 0,025324 <,0001* 57 0,022138 0,0412* 49 -0,003313 0,1311 114 0,071681 0,1552 91 -0,327385 excluded 20 

Ej hyggen 0,000950 0,2588 495 -0,002964 0,1469 1282 -0,001842 0,0006* 1811 -0,111278 <,0001* 743 -0,022537 0,0527 199 

Vattendrag -0,001777 0,0821 283 -0,007571 0,0434* 247 -0,000506 0,4314 1107 -0,067307 0,1114 102 0,085005 0,0143* 39 

Hav -0,001363 0,2298 39 -0,050115 excluded 7 -0,096868 no data 0 -0,392527 no data 0 -0,327385 no data 0 
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 Rådjur Älg Dovhjort Lodjur Björn 

Variabler Estimate Prob>ChiSq N Estimate Prob>ChiSq N Estimate Prob>ChiSq N Estimate Prob>ChiSq N Estimate Prob>ChiSq N 

Granskog -0,000640 0,2452 789 0,006222 0,0326* 700 0,004225 <,0001* 3373 -0,066176 0,0062* 329 -0,053341 <,0001* 295 

Tätorter 0,000588 no data 0 -0,050115 excluded 5 -0,096868 no data 0 -0,392527 excluded 3 -0,327385 no data 0 

Våtmarker 0,000463 0,5139 1143 0,001363 0,7530 225 0,004170 0,0293* 127 0,055158 0,3544 71 0,044626 0,0663 56 

Avstånd tätorter -0,032192 <,0001* 16884 0,013381 <,0001* 19926 0,073958 <,0001* 41854 -0,085002 0,0066* 6322 0,146383 <,0001* 2761 

Avstånd sjöar 0,002021 0,0084* 16884 -0,011596 0,0008* 19926 0,036917 <,0001* 41854 -0,068210 0,1652 6322 -0,000447 0,9863 2761 

Avstånd 
kraftledningsgator 

0,036371 <,0001* 16884 -0,012660 <,0001* 19926 0,024814 <,0001* 41854 0,053129 0,0096* 6322 -0,045981 <,0001* 2761 

Avstånd järnväg -0,014485 <,0001* 16884 -0,004025 0,0019* 19926 -0,011689 <,0001* 41854 -0,156174 <,0001* 6322 -0,018716 0,0245* 2761 

Avstånd vägklass 0-4 -0,009236 <,0001* 16884 -0,022450 <,0001* 19926 -0,007014 <,0001* 41854 -0,053694 0,0376* 6322 0,023334 0,0224* 2761 

Avstånd vägklass 5-6 -0,000909 0,1317 16884 -0,009843 0,0002* 19926 -0,002417 0,0019* 41854 0,051454 0,0780 6322 -0,045209 0,0154* 2761 

Avstånd vägklass 7-9 -0,013671 <,0001* 16884 0,006563 0,3392 19926 -0,030990 <,0001* 41854 0,465532 <,0001* 6322 0,017451 0,4982 2761 

Avstånd vattendrag 0,003722 <,0001* 16884 -0,016496 0,0125* 19926 0,023987 <,0001* 41854 0,095423 0,2039 6322 0,184612 <,0001* 2761 

Terrängindex -0,000025 0,0002* 16884 -0,000093 0,1075 19926 -0,000097 <,0001* 41854 -0,004027 <,0001* 6322 -0,000483 0,0235* 2761 



Bilaga 2: Friktionsvärden med SSF och landskapskarta Alternativ 2  
 

Tabell 12: Estimerade värden för utnyttjande av biotoper i rörelse för älg med SSF där landskapskarta Alternativ 2 användes.  

Variabler  Betaa exp(coef) see z Pr(>|z|) betaaa difff boldd IDD 

Barrskog 0.036785961 1.0374709 0.044060087 0.8349044 4.037715e-01 0.036785961 -0.051334212 ns 1 

Våtmarker -1.099065548 0.3331823 0.175016150 -6.2797950 3.390197e-10 1.099065548 0.749033248 sign 2 

Odlingsmarker -1.004541394 0.3662125 0.091378244 -10.9932228 4.119484e-28 1.004541394 0.821784907 sign 3 

Exploaterad mark -1.156640792 0.3145410 0.126924379 -9.1128340 8.025759e-20 1.156640792 0.902792034 sign 4 

Bryn och kraftledningsgator -0.336179332 0.7144950 0.093121909 -3.6100992 3.060799e-04 0.336179332 0.149935514 sign 5 

Avstånd kraftledningsgator 0.170009919 1.1853166 0.057267299 2.9687085 2.990541e-03 0.170009919 0.055475320 sign 6 

Terrängindex -0.001762972 0.9982386 0.002224645 -0.7924733 4.280848e-01 0.001762972 -0.002686318 ns 7 

Avstånd järnväg 0.089716910 1.0938646 0.063149808 1.4206996 1.554041e-01 0.089716910 -0.036582706 ns 8 

Avstånd vägklass 0-4 -0.126110921 0.8815171 0.071095254 -1.7738304 7.609121e-02 0.126110921 -0.016079588 ns 9 

Avstånd vägklass 5-6 0.043653742 1.0446206 0.062793113 0.6951995 4.869303e-01 0.043653742 -0.081932484 ns 10 

Avstånd vägklass 7-9 -0.631094674 0.5320091 0.153233187 -4.1185248 3.813056e-05 0.631094674 0.324628301 sign 11 

Avstånd Tätorter -0.070417744 0.9320044 0.070643925 -0.9967983 3.188624e-01 0.070417744 -0.070870106 ns 12 

Avstånd Sjöar -0.310805949 0.7328561 0.073115697 -4.2508785 2.129336e-05 0.310805949 0.164574554 sign 13 

Avstånd Vattendrag -0.491670881 0.6116036 0.141502644 -3.4746410 5.115375e-04 0.491670881 0.208665593 sign 14 
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