
Betydelsen av 
konnektivitet för marin 
planering
Per Jonsson
Institutionen för marina vetenskaper
Tjärnö Marina Laboratorium
Göteborgs universitet

Havsplanering - WMU, 26 januari 2021

1

Tjärnö Marina Laboratorium

Strömstad

Tjärnö marina 
laboratorium

Strömstad

Oslo

Göteborg  

2



Djur och växter är ojämnt fördelade i miljön

Vi behöver ett landskapsekologiskt perspektiv
(“Seascape”)

Miljögradienter

Miljö
gra

die
nte

r

Art A

Art B

Art C
Art D

3 Olika arter av växter och djur har normalt unika utbredningsmönster i 
havslandskapet. Utbredningen av en art beror på många faktorer, både abiotiska, 
t.ex djup och bottentyp, men också på biologiska interaktioner med andra arter, 
t.ex. byten och rovdjur. Att förstå underliggande faktorer som bestämmer arters 
utbredning är centralt inom ekologi, och ofta en förutsättning för framgångsrik 
förvaltning och skydd. Inte minst blir det tydligt i fysisk planering och praktisk 
förvaltning att vi behöver ett landskaps-ekologiskt perspektiv.

• Lekplatser


• Uppväxtmiljöer


• Övervintring


• Skydd


• Tillräckligt stora 
sammanhängande habitat 
för långsiktig överlevnad

Konnektivitet ger tillgång till flera 
platser/områden i naturen

Lekområde för torsk och 
spridning av torsklarver

4 En central aspekt inom landskapsekologi är Konnektivitet mellan olika områden i 
landskapet. För de flesta arter är det viktigt att ha tillgång till flera typer av miljöer 
eller områden, ofta med olika egenskaper. Det kan gälla specifika lekområden, 
som här i Bornholmsdjupet för torsk, och där larver driver till lämpliga 
uppväxtområden. Det kan gälla områden för övervintring och skydd. Generellt är 
det också viktigt för långsiktig överlevnad att det finns tillräcklig areal med hög 
konnektivitet för att upprätthålla en tillräckligt stor population, inte minst för den 
genetiska mångfalden.



Spridning & migration ger konnektivitet

Biologisk konnektivitet
58.4°N

11.4°E 11.6°E

Ålgräs

flytande frösskidor

frisimmande mussellarver

Passiv spridning

havsströmmar

5 Konnektivitet mellan områden i havsskapet kan uppstå på många sätt. Biologisk 
konnektivitet uppstår då organismer kan förflytta sig till mellan områden. I havet 
har många arter fridrivande ägg, larver och frön som här för ålgräs som kan 
passivt transporteras med havsströmmar långa sträckor, ibland 100-tals km.

Spridning & migration ger konnektivitet

Biologisk konnektivitet

Aktiv migration

Berkström et al. (2019)
Havsöring

Sill

6 Men också vuxna organismer, t.ex. fisk kan aktivt flytta sig mellan olika områden, 
t.ex. havsöring, och sill som migrerar mellan kustnära lek- och uppväxtplatser och 
födosöksområden i utsjön.



Förlust av habitat och fragmentering

ursprungligt habitat fragmenterat habitat

förlust av habitat

minskad konnektivitet

7 Ett allvarligt miljöproblem är idag att många habitat blir mindre och mindre. 
Förutom att ytan minskar leder detta ofta till en fragmentering med isolerade 
habitatöar med låg konnektivitet emellan. Detta är en viktig orsak till den 
minskande biologiska mångfalden.

Förlust av ålgräs i 
Skagerack-Kattegatt

1980 2015

90% minskning sedan 1980-talet i många områden

8 Ett exempel på en sådan dramatisk minskning och fragmentering är förlusten av 
många ålgräsområden. En mer sammanhängande utbredning för 40 år sedan har 
brutits upp i mindre mer isolerade ängar. 



Metapopulation och 
spridning

?

?

?

Fragmentering leder till metapopulationer där konnektivitet mellan 
lokala populationer kan bli kritisk

Metapopulation: 

“en population av lokala 
populationer”

9 Fragmentring leder alltså till att kanske en stor sammanhållen population splittras 
upp i mindre delvis isolerade lokala populationer som är förbunda med olika 
grader av spridning. En sådan population av många lokala populationer kallas för 
en metapopulation och ställer särskilda krav på förvaltning, beroende på hur stor 
konnektiviteten är.

Spridning & konnektivitet 
påverkar: 

Rumslig förvaltning & naturskydd

Utformning av marina skyddade områden (MPA)

Populationsstorlek

Lokalt utdöende

Invasion av nya habitatek
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10 I en metapopulation påverkar spridning en mängd olika processer både ekologiska 
och evolutionära. Och med betydelse för förvaltning och naturskydd.



Utbredning och spridning

Ålgräs

spridning?

Utbredning av habitat och 
spridningsförmågan 

bestämmer konnektiviteten

11 I ett landskapsekologiskt perspektiv kan man säga att konnektiviteten drivs av en 
kombination av spridningsförmågan och habitatets utbredning.

Grön infrastruktur

Landskap (“seascape”) av 
naturtyper som bibehålls genom 

ekologiskt funktionella nätverk, dvs  
konnektivitet

Biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster Berkström et al. (2013)

12 Ett nytt begrepp inom förvaltning och skydd är Grön Infrastruktur som syftar till att 
bibehålla konnektivitet mellan ekologiskt nödvändiga naturtyper och områden. 
Detta för att säkerställa både biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster.



• Pågående Nationell marin kartering

• Långt efter den terrestra miljön

• En huvudorsak till svårigheter 
med att beakta konnektivitet

• Mycket av den marina karteringen bygger 
på habitatmodellering

Marin kartering av utbredning

HaV

13 En mycket viktig kunskap för att kunna bedöma konnektivitet och Grön 
Infrastruktur är en bra habitatkartering av den marina miljön. Här ligger man långt 
efter den terrestra miljön, även om den nu pågående Nationella marina karteringen 
förhoppningsvis ska kraftigt förbättra kunskapsläget. Man ska dock vara 
medveten att mycket av den här karteringen bygger på modellering. Innan vi får en 
tillräckligt god kartering är det svårt att bedöma konnektiviteten.

• Direkta metoder

• Indirekta metoder

• Modellering

Hur mäter man konnektivitet

Uppskattning av spridning & spridningsbarriärer

14 Hur kan man då uppskatta konnektivitet i marin miljö? Vi får anta att vi har 
någon kunskap av habitatutbredning. För att sedan mäta spridning finns 
både direkta, indirekta metoder samt modellering. Dessa har alla för och 
nackdelar och oftast är det en fördel om de kan kombineras.



Direkta methoder för studier av spridning

Spårning med märkning eller sändare

15 För vissa arter är det möjligt att direkt spåra individer i landskapet med 
olika metoder. Den traditionella är märkning och sedan återfångst då man 
får två positioner för var varje individ befunnit sig. Nu finns sofistikerade 
aktiva, elektroniska märken som kan registrera och till och med sända 
positioner med hög upplösning. Detta används främst på vissa fiskarter, 
marina däggdjur och sjöfågel. För de flesta andra grupper är sådana 
direkta metoder svåra att tillämpa. Dessutom är det här tidskrävande och 
dyra metoder där oftast ett fåtal individer kan följas. Men i flera fall kan det 
ge mycket värdefull information och komplettera andra mer indirekta 
metoder. 

Indirekta methoder för studier av spridning

Genetiska markörer

Idotea balthica

De Wit et al. (2020)

16 Den vanligaste indirekta metoden är att använda genetiska markörer. Det finns 
många metoder som ofta bygger på flera antaganden och också kräver mycket 
kunskap inom populationsgenetik. Mycket förenklat bygger en metod på att 
likheten i genetiska markörer bestäms för individer i hela eller delar av 
utbredningsområdet. Ju mer lika markörerna är i olika områden desto högre är 
konnektiviteten. Här är ett exempel för Östersjögråsuggan där olika färger indikerar 
att det finns lokala populationer som är delvis genetiskt olika och man kan då 
eventuellt dra slutsatser om att konnektiviteten är begränsad mellan sådana 
områden.



Indirekta methoder för studier av spridning

Kart-baserade metoder (GIS)
utvecklade inom landskapsekologin

• Utbredning av habitat
• Avstånd mellan habitatfragment
• Blandning av landskapstyper
• Barriärer och korridorer

17 En ofta använd metod inom landskapsekologi är att uppskatta 
konnektiviteten utifrån utbredningen av habitat. Då kan man mäta hur väl 
områden med samma eller olika habitat är sammanlänkade, man får en bild 
av eventuell fragmentering, och möjliga barriärer. Detta kan t.ex. vara en 
effektiv metod för kustnära fisk som kräver vegetationsbottnar och/eller 
tillgång till flera miljötyper.

Modellering av spridning & konnektivitet

http://www.aoml.noaa.gov

För arter med spridning av sporer, frön och larver, 
som drivs av havsströmmar

SMHIs NEMO-Nordic modell

18 En mer och mer använd metod är modellering och då för arter som huvudsakligen 
sprids med havsströmmar, t.ex. frön och fridrivande larver av evertebrater och fisk. 
En central del är här en oceanografisk modell som kan beräkna vattentransport 
med strömmar.



Biofysisk modell av havsströmmar + larvbiologi = potentiell 
spridning
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19 Med en oceangrafisk modell simuleras sedan spridning genom att virtuella 
partiklar förflyttas av modellerade havsströmmar. I en sådan biofysisk modell kan 
man ge partiklarna olika biologiska egenskaper för att efterlikna t.ex. larver. 
Främst är det lektid, hur länge larverna driver i vattnet och eventuella beteenden, 
t.ex. att de driver på vissa djup. Ofta simuleras på detta sätt många miljoner 
virtuella larver för att få en god bild av konnektiviteten mellan många olika 
områden och också hur det varierar i tiden, t.ex. mellan olika år.

Biologiska egenskaper
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20 Även om havsströmmar bestämmer mycket av spridningen av frisimmande larver 
så är biologin viktig. Vi ser här hur spridningsavståndet påverkas starkt av vilket 
djup larver driver på och också hur länge de driver innan de settlar. Detta är ofta 
artspecifikt. Här är två olika krabbarter med larver på olika djup som då också 
sprids till olika områden. Sådant kan lätt inkluderas i en modell.



Geografiska skillnader i 
spridning
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21 Här är en karta som visar hur det modellerade spridningsavståndet av 
blåmussellarver varierar geografiskt. Variationen i spridningsavstånd kan här ge 
vägledning t.ex. om hur stora marina skyddade områden bör vara. 

Konnektivitet i nätverk av  marina skyddade områden 
(MPAs)

10 dagars spridning 30 dagars spridning

60 dagars spridning 90 dagars spridning
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22 Från modellerade sprdiningsdata kan man också undersöka konnektiviteten 
mellan områden. Här är en analys av 48 MPAs i Arktis. Varje blå punkt indikerar att 
det finns konnektivitet mellan MPAs. På diagonalen är det konnektivitet med sig 
självt som är en viktig aspekt och kan leda till signifikant själrekrytering. När antalet 
spridningsdagar ökar är det fler och fler MPAs som länkas samman. I vissa 
områden kan man se att flera MPAs fungerar som nätverk vilket ofta är något man 
eftersträvar.



Genetiska effekter av konnektivitet

Fragmentering kan ge förlust av genetisk mångfald 

Stor metapopulation i starkt 
nätverk nätverk

fragmentering

isolerad och liten 
population

Låg anpassningsförmåga i 
en miljö i förändring

23 En viktig men ofta förbisedd aspekt av konnektivitet är effekter på den 
genetiska mångfalden. En hög genetisk mångfald är särskilt viktig i en miljö 
under förändring där evolution av nya anpassningar kan var avgörande för 
framtida överlevnad. Även om relationen mellan konnektivitet och genetisk 
mångfald är komplex kan man i stort sett säga att fragmentering och 
försämrad konnektivt leder till lägre genetisk mångfald och lägre 
anpassningsförmåga.

Marin rumslig planering

Relationer i rummet

Konnektivitet ?

Utsläpp

Fiske

24 Med få undantag utgår rumslig planering från vilka egenskaper olika delområden har där man 
överväger deras möjliga brukande, samt att man beaktar vilken påverkan själva användandet kan ha 
satt i perspektiv från påverkan av olika bakgrundsfaktorer. Påverkan kan vara lokal från ett specifikt 
brukande, t.ex. en småbåtshamn, eller en storskalig bakgrund som övergödning eller 
klimatförändring. MEN, generellt ses brukande i alla delområden som isolerade aktiviteter det vill 
säga brukande i ett område påverkar inte andra områden. Man tar sällan hänsyn till att områden kan 
vara länkade, dvs att det finns olika grader av konnektivitet i landskapet. 



Konnektivitet i marin förvaltning
58.4°N

11.4°E 11.6°E

Grön 
infrastruktur

Spridning av 
påverkan

Nätverk av 
MPAs

Skiften av  
utbredning

Konnektivitet

25 Här är några olika aspekter av konnektivitet som berör förvaltning och skydd. Det 
handlar mer generellt om att bibehålla funktionella landskap dvs Grön Infrastruktur. 
Exempel är upprätthållande av konnektivitet mellan lek- och uppväxtområden. Det 
kan också handla om att utforma ekologiskt funktionella nätverk av MPAs. 
Spridning och konnektivitet kan också vara kritiskt när arter ändrar sin utbredning, 
t.ex. som svar på den pågående klimatförändringen. Konnektivitet kan även gälla 
spridning mellan områden av olika stressorer som kontaminanter, dumpning av 
sediment och marint skräp.

Utformning av marina skyddade områden (MPAs)

MPA MPA

Stort MPA med 
lokal rekrytering

Litet MPA utan 
lokal rekrytering Nätverk av MPAs
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26 Helt kort kan nämnas att konnektivitet har varit särskilt uppmärksammat i 
samband med hur man bäst placerar MPAs



NEMO-Nordic modell

Days after release
10 km

TRACMASS 
spridningsmodell

spridningsavstånd lokal rekrytering optimala MPA nät spridningsbarriäreroptimal utökning

Modell för konnektivitet
Nätverk av MPA

27 Vi har arbetat en del med att bygga upp ett ramverk för hur man kan inkludera 
konnektivitet vid utformning av nätverk av MPAs. Som här bygger på modellering.

Exempel på analys av 
konnektivitet: ålgräs

En samhällsbyggande art

Ger flera ekosystemtjänster

Global förlust av sjögräs -  30%

Ännu större minskning av ålgräs i 
Kattegatt/Skagerack - 90%

Ålgräs

28 Jag ska avsluta den här presentationen med att visa hur man kan använda 
olika metoder för att skatta konnektivitet i praktisk förvaltning - med ålgräs 
som ett exempel. 



Mål: vända förlust & fragmenting 
samt pröva restaurering

Identifiera metapopulationens struktur - spridningsvägar och barriärer
Uppskatta genetisk mångfald & genetiskt skilda populationer
Identifiera lämpliga populationer för restaurering
Analysera nätverket av befintliga MPAs - möjliga förbättringar

29 I en landskapsekologisk och landskapsgenetisk studie ville vi få en bild av 
betydelsen av konnektivitet för ålgräs på svenska västkusten.


Kartering av nuvarande och historiska ålgräsängar

Nuvarande ängar
Historiska ängar

Jahnke et al. (2020)

30 Som jag redan nämt är en god kunskap om habitatets utbredning ofta en 
förutsättning. Just ålgräs är kanske den marina art där kunskapsläget är bäst. 
Förutom detaljerad information om nuvarande utbredning finns även historiska 
inventeringar som också visar att i flera områden skett en dramatisk minskning av 
ålgräset. Ett undantag är Gullmarsfjorden där populationen varit relativt konstant.



Analys av delvis genetiskt skilda populationer

Jahnke et al. (2020)

31 Konnektiviteten skattades först med genetiska metoder där resultatet visade på 
viss differentiering som indikerar partiella barriärer mellan olika områden, dvs 
reducerad konnektivitet. Här indikerat med olika bakgrundsfärger. 

Analys av spridningsbarriärer med en oceanografisk modell

Spridning av ålgräsfrön

kluster 1
kluster 2
kluster 3

kluster 1
kluster 2
kluster 3

Överenstämmelse mellan genetik och spridningsmodell

Jahnke et al. (2020)

32 Den gentiska studien kombinerades med en modellering av spridning av flytande 
frökapslar som driver med havsströmmar. Spridning i den oceanografiska 
modellen visade på i stort sett samma barriärer som indikerades av den genetiska 
analysen. Svårt att de i den lilla bilden men spridningsmodellen identifierade 3 
områden som är relativt åtskilda i både Gullmarsområdet och runt Marstrand som 
väl överensstämde med den genetiska likheten representerad av de olika 
bakgrundsfärgerna. Överenstämmelsen med den genetiska analysen stärker 
trovärdigheten hos den modellerade konnektiviteten som vi sedan använde i mer 
detalj för att förstå hur olika ålgräsängar fungerade i ett nätverk.



Nätverksanalys för att utvärdera olika 
ängars betydelse för hela metapopulationen

Kandidater för restaurering 
av historiska ängar

Prioritet 1

Prioritet 2

1980 Idag

Jahnke et al. (2020)

Betydelse i 
nätverket

33 I en sådan nätverksanalys baserad på konnektivitet kunde vi bestämma vilka 
ålgräsängar som var viktiga för hela metapopulationen och som då fick höga 
poäng. Eftersom vi hade kunskap även om utbredningen av historiska ängar 
kunde vi även beräkna om vissa nu förvunna ängar hade haft en stor betydelse för 
konnektivitet i populationen. Sådana förlorade ängar bör ha hög prioritet i ett 
restaureringsarbete.

Modellering av den framtida genetiska 
mångfalden

Jahnke et al. (2020)

Gullmarsfjorden Marstrand

34 I en sista analys utnyttjade vi både information om den genetiska mångfalden i 
olika ängar och konnektiviteten för att modellera hur den genetiska mångfalden 
kan förväntas utvecklas de närmaste 100 åren. Modelleringen visar att om man 
utgår från dagens förhållanden är det stor risk för genetisk utarmning och lokalt 
utdöende runt Marstrand, medan det ser mycket mer positivt ut för området kring 
Gullmarsfjorden.



• Identifiering av delvis isolerade populationer

• Förslag till förvaltningsenheter

• I detta fallet god överensstämmelse med vattenförekomster (WFD)

• Analys av konnektivitet och nutida och framtida genetisk mångfald 
kan identifiera särskilt värdefulla och även hotade ängar 

• Nätverksanalys kan vägleda restaurering av historiska ängar med 
stor potentiell effekt på hela metapopulationen

• Den genetiska studien indikerar lämpliga donatorer för restaurering

Slutsatser från ålgrässtudien
35 Sammanfattningsvis visar den här ålgrässtudien på: 


