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Sammanfattning 
Havsstrandängar av EU-kod 1330 har en utbredning från atlantkusten till Öresund. Längs med Hallands 
kust finns salta strandängar utspridda. Habitatet är hem för många hotade och ohotade arter och har 
krav på finkorniga jordarter samt topografi med låg höjd och sluttning. Genom bete eller slåtter hålls 
strandängarna öppna. Klimatförändringar påverkar den globala havsnivån och kommer påverka 
strandängarna negativt. Genom en GIS-analys går det att beräkna strandsförluster samt ta fram 
potentiella marker för nyetablering. Resultatet visar att stora areella försluter drabbar Hallands 
strandängar. 87,9% av befintliga strandängar kommer gå förlorade vid en havsnivåhöjning på 1m. 
Resultatet visar också att det finns möjligheter för nyetablering av salta strandängar. Arealen för 
potentiell nyetablering är större än den strandängsareal som finns idag vilket ses som ett positivt 
resultat. GIS-analysen ger en indikation om vad som kommer att ske med Hallands salta strandängar 
men för att nya marker ska kunna fungera som strandängar måste aktiva åtgärder vidtas. Både 
omföring av befintliga markslag och åtgärdsprogram som kan underlätta för strandängarna att 
återetablera sig vid eventuella havsnivåhöjningar. 
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Abstract  
Coastal meadows of the EU-code 1330 have a range reaching from the Atlantic coast to the Öresund 
including all along the coastline of Halland. The habitat is home to many species, including many that 
are threatened and have requirements for fine-grained soils with low height and slope. Grazing and 
haymaking keep these species rich meadows open. Climate change, however, affects global sea level 
and is projected to negatively affect on the salt meadows. Through a GIS analysis, meadow losses due 
to sea level rise are calculated. The result shows large losses of meadows in Halland, a full 87.9% of 
the existing meadows are projected to be lost in a sea level rise of 1m. In addition to these concerns, 
the result also shows that there are opportunities for establishment of new salt meadows. In fact, the 
area for potential new meadows is greater than what’s available today, which is considered as a positive 
result. In conclusion, GIS analysis provides an indication of what may happen with salt meadows in 
Halland due to climate change, losses and potential compensation. However, if new areas are to serve 
as meadows, active measures must be taken. Necessary actions include both change of existing land 
types and effort that can help the meadows to re-establish themselves in the event of sea level rises. 
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Inledning 
Strandängar är en mycket variationsrik naturtyp som hyser många olika arter. Många flora- 

och faunaarter är beroende av områden som regelbundet svämmas över men även hålls 

öppna genom hävd. Längs med Hallands kust finns det idag flera både mindre och större 

strandängar som tillsammans med klippkusten och sanddynerna ger ett variationsrikt 

kustlandskap.  

     Studien fokuserar på hur förändringar av havsnivåer påverkar dagens strandängar i 

Hallands län. Klimatet är något som kontinuerligt förändras och är en del av jordens 

framtid. Havsnivån påverkas till mycket stor del av de klimatförändringar som sker idag 

och därav är det viktigt att närmare studera områden som är beroende av havsvatten för att 

se vilka förändringar som kan förväntas inträffa om klimatet fortsätter i den riktningen som 

sker idag. Tidigare studier har gjorts i Sverige kring ämnet där bland annat Blekinges kust 

(Bäckström Backman 2015) och Skånes kust (Rietz 2015) har figurerat som 

undersökningsområden. Halland är ett aktuellt studieobjekt då det är ett av Sveriges 

fågelrikaste område samt att det inte tidigare har gjorts någon forskning kring ämnet i länet. 

Flera fågelinventeringar har genomförts i länet för att följa och bevaka vadarfåglars 

population (Flodin & Grahn 2003; Flodin, Green & Ottwall 2008; Flodin 2015) vilket 

stärker behovet av forskning kring framtida havsnivåskillnader i Halland.  

     Studien kommer ge information kring ämnet havstrandängar och vilken påverkan dessa 

habitat utsätts för om havsnivån höjs. I samband med detta kommer jag att undersöka 

möjligheten för nyetablering av strandängar i framtiden.  
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Bakgrund 

Halland 
Halland är ett kustlandskap beläget mellan Skåne i söder, Kronoberg i öster och Västra 

Götaland i norr. Landskapet har en kustremsa ut mot Kattegatt bestående av sanddyner och 

klippkust (Helmfrid 1994). Hallands berggrund består främst av röd och grå gnejs som på 

flera håll går i dagen. Jordarterna består främst av morän inåt land med stråk av 

isälvssediment. Längs med kusten är det framför allt grovmo, sand och grus som dominerar 

med inslag av lera och finmo (Fredén 2009).  Halland har en lång agrar historia som har 

påverkat landskapsbilden över tid. Landskapet var länge öppet med mycket lite skog som 

ett resultat av åkermarkens expansion. Ljunghedar och näringsfattiga marker var typiska 

för hela länet som fungerade som magra betesmarker. Idag är landskapet mer varierat med 

betydande andel skog. Ett resultat av jordbrukets effektivisering gav upphov till 

skogsplantering eller marker för fri utveckling (Helmfrid 1994). Halmstad, Falkenberg, 

Varberg och Kungsbacka är de fyra största städerna längs med Hallands kust. Genom 

Halmstad och Falkenberg rinner två av Hallands största åar, Nissan och Ätran. Lagan rinner 

genom Laholm i söder och Viskan rinner ut i norr mellan Varberg och Kungsbacka. Åarna 

är små i jämförelse med andra vattendrag i Sverige men karaktäriserar landskapets 

hydrologi (Sjöberg 1991). 

     Natura 2000-områden är framtaget av EU och ska fungera som ett skydd för att förhindra 

utrotning av arter genom att bevara deras livsmiljöer (Naturvårdsverket 2016). Idag finns 

det 130st Natura 2000-områden i Halland varav 28st ligger längs med kusten. Strandängar 

skyddas bland annat av Natura 2000, så också i Halland, på grund av deras biologiska 

mångfald som ger upphov till livsmiljöer för många hotade och ohotade arter 

(Naturvårdsverket 2017a). 
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Strandängar 
Salta strandängar är ängar utmed 

stränder som har en saltpåverkad 

vegetation med finkorniga jordarter som 

är flackt och lågt belägna. Strandängar 

har förekommit naturligt på grund av 

landhöjning efter senaste istiden. De har 

sedan övergått till brukade marker i flera 

hundra år (Vestergaard 1998; Ottvall 

2004). Strandängar har krav på jordarter 

med finare partikelfraktioner. Jordarter 

byggs upp av olika stora kornstorlekar 

vilket ger olika stora porer mellan 

kornen. Ju större kornstorlek desto större 

porer. Detta påverkar hur mycket luft 

och vatten en jordart binder till sig. Inte 

bara hur mycket vatten som det går att 

binda vid nederbörd, där jordarter med 

större fraktioner har en högre dränerande karaktär och jordarter med mindre fraktioner har 

en mindre dränerande karaktär, men även jordartens kapillära funktion. Den kapillära 

kraften är betydligt större hos en jordart av mindre fraktion än en jordart av större fraktion 

som t.ex. lera (Hjort 2003).  

     Selander (1987) beskriver strandängar som ett resultat av naturliga förhållanden av 

regelbundna översvämningar som sedan gått över till mänskligt utnyttjande, bland annat 

till slåtter och sommarbete. Att strandängarna hålls öppna beror dock inte enbart på att 

markerna är hävdade. Träd och buskar som vanligtvis trivs vid fuktiga förhållanden som 

t.ex. klibbal (Alnus glutinosa) klarar inte av att etablera sig längs med västkustens 

strandängar. Detta beror på att grundvattnet är påverkat av höga salthalter eftersom 

vattenstänk från havet eller högvattensöversvämningar gör det svårt för dessa arter att 

etablera sig. 

Figur 1. Översiktskarta över Halland med befintliga strandängar 

utmarkerat i rött. Källa: GSD-Översiktskartan © Lantmäteriet diarienr. 

2012/892 
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     Naturvårdsverket (2011) beskriver naturtypen salta strandängar som en hävdad mark 

som med jämna mellanrum svämmas över av salthaltigt vatten eller utsätts för saltstänk 

från havet. Salta strandängar har EU-kod 1330 och har en utbredning i Öresund, Kattegatt 

Nordsjön, engelska kanalen och längs med atlantiska kusten. Sveriges strandängar utav EU-

kod 1330 sträcker sig från Skanör Falsterbo i Skåne upp till den norska gränsen i Bohuslän. 

Salta strandängar har ett behov av hävd som har skett historiskt eller som aktivt hävdas 

idag. Främst är det betestrycket som håller markerna fria från igenväxning men även 

förekomsten av slåtter håller dessa marker öppna. Nordiska ministerrådet (2001) definierar 

strandängar på svenska västkusten som ängssamhällen på finkorniga jordarter mellan de 

karaktäristiska blockiga och grovgrusiga stränderna. De har en sammansättning av lera eller 

sandblandad lera och går att dela in i fyra olika zoner: vattenstrandbältet, nedre 

landstrandsbältet, mellersta landstrandsbältet och översta landstrandsbältet. Alla zoner har 

egna eller gemensamma arter så som blåsäv (Schoenoplectus tabernaemontani) och 

havssäv (Bolboschoenus maritimus) i vattenstrandsbältet, gulkämpar (Plantago maritima) 

i alla landstrandszonerna samt strandkämpar (Plantago coronopus) i översta 

landstrandsbältet. Strandängarna längs med västkusten hotas av arealminskning och 

igenväxning då hävden i vissa fall missköts. Minskningen av betesdjur beror bland annat 

på ökad nedskräpning från havet som medför risker för djuren.  

Hallands strandängar 
Halland har idag 203 strandängar av 1330-karaktär fördelat på 95 områden (Fig. 1) 

(Jordbruksverket 2017). Strandängarna längs med Hallands kust är ett av Sveriges 

fågelrikaste områden. Endast Skåne och Öland har fler arter noterade i Sverige. Flera arter 

väljer att häcka på dessa platser däribland tofsvipa (Vanellus vanellus), strandskata 

(Haematopus ostralegus), skärfläcka (Recurvirostra avosetta) och sånglärka (Alauda 

arvensis). Strandängarna fungerar inte bara som boplats för häckande fåglar. När 

flyttningen är i antågande kommer flera tusen fåglar till dessa näringsrika marker för att 

rasta innan de flyger vidare söderut. Vid mildra vintrar behöver inte gäss flytta längre 

söderut utan kan övervintra längs med Hallands strandängar. Hallands strandängar är rika 

på biologisk mångfald och några av de större och mest artrika strandängarna är bland annat 

Båtafjorden, Galtabäcks hamn och Morups tånge (Länsstyrelsen Halland u.å.).  



	

 

 

9 

Grön infrastruktur 
Biologisk mångfald bidrar till viktiga ekosystemtjänster genom hela landet. Genom att 

aktivt arbeta med ekologiska nätverk och livsmiljöer, tillsammans med samhällsplanering, 

bildas en struktur som idag kallas grön infrastruktur. Att förstå funktionaliteten hos olika 

ekosystem när samhällsprocesser planeras ökar bevarandet av biologisk mångfald 

samtidigt som förståelsen för dess strukturer ger större upphov till återhämtning vid 

eventuella störningar (Naturvårdsverket 2017b). Vid havsnivåhöjningar kommer lågt 

liggande områden så som strandängar påverkas tillsammans med dess arter. När 

strandlinjen förflyttas längre inåt land kan vägar och bebyggelse utgöra ett hinder för 

strandängarna att etablera sig längre inåt land (Naturvårdsverket 2015). Europeiska 

kommissionen (2010) beskriver hur grön infrastruktur fungerar inom framtidsplanering. 

Att arbeta med redan skyddade områden men framför allt se kring de områden som ligger 

utanför olika skyddsregleringar. Genom att skapa korridorer mellan dessa utökas 

möjligheten för ekosystem att expandera och ny grön infrastruktur bildas. 

Klimatförändringar  
Klimatförändringar är något som sker kontinuerligt och märks bl.a. genom återkommande 

istider och mellanistider. och idag befinner vi oss i en mellanistid (Fredén 2009). Dock har 

människan och vår utveckling bidragit så att klimatet har förändrats i en allt större 

utsträckning och bidragit till ett allt varmare klimat (Steffen et. al. 2004). Detta i sin tur gör 

att olika ekosystem förändras däribland havet. Genom ökad temperatur smälter inlandsisar 

och glaciärer och en expansion av vattnets volym sker vid högre temperaturer vilket leder 

till högre vattenstånd. Flera forskare och forskningsenheter har utvecklat olika scenarion 

för hur havsnivån kommer att höjas. IPCC (2007) skriver i sin rapport hur klimatet har 

förändrats genom förhöjd medeltemperatur som har lett till att avsmältningar av inlandsisar 

och glaciärer. Detta har i sin tur lett till att den globala havsnivån har stigit och ökat i 

hastighet de senaste åren sedan 1993. Rapporten presenterar olika scenarier där 

havsnivåernas förändring är beroende av olika temperaturförändringar. 

Havsnivåhöjningarna som tagits fram ligger mellan 0,18–0,59 m höjning fram till och med 

2100. I en ny rapport från IPCC (2014) kommer nya uppgifter kring havsnivåhöjningar. 

Den nya rapporten påvisar att globala temperaturhöjning kan öka havsnivån mellan 0,26–

0,82 m fram till 2100.  
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     EU har i samarbetet med flera medlemsländer tagit fram en rapport om vilka scenarier 

som kan komma att ske vid två graders temperaturhöjning. Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut (SMHI) och Stockholm Environment Institute (SEI) har bidragit till 

rapporten som ska vara en EU-regional framtidsmodell för att se vad som händer inom 

unionens medlemsländer vid klimatförändringar. Modellen utgår från en 

medeltemperaturshöjning av två grader och visar på att havsnivån vid en sådan 

temperaturhöjning skulle bli mellan 0,11–0,46 m högre än vad den är idag (IMPACT2C 

2013). 

     En dansk forskargrupp visar på vilka areella förluster salta strandängar i Danmark skulle 

få vid eventuella havsnivåhöjningar. De har utgått från olika scenarier däribland två utav 

IPCCs (2007) modeller samt två ytterligare modeller som grund för deras höjdmodeller. 

Havsnivåhöjningarna i deras undersökning ligger mellan 0,37–1,35 m. Deras resultat visar 

på att strandängarna längs med Danmarks kuster skulle minska med upp till 73,7 % vid 

nämnda havsnivåhöjningar (Erenskjold Moeslund, Arge, Klith Bøcher, Nygaard & 

Svenning 2011).  

     Bäckström Backmans (2015) forskning kring strandängarnas försvinnande längs med 

Blekinges kust är påtagliga. Undersökningen utgår från en havsnivåhöjning på 0,5m–1m. 

Resultatet visar att Blekinges strandängar skulle minska med 84% vid en havsnivåhöjning 

på 0,5m samt 98% vid en havsnivåhöjning på 1m.  

     Rietz (2015) visar i sin forskning att Skånes strandängar kommer minska med 98,8% 

vid en havsnivåhöjning på 2m. 

     Det är tydligt att flera olika klimatscenarior är högaktuella för vår framtid och vilka 

landskapsförändringar detta kan leda till. Oavsett vilken modell som ovanstående forskare 

har arbetat mot visar alla på att havsnivån kommer påverka våra kuster och det är därför 

aktuellt att fortsätta att studera ämnet på flera platser i Sverige.  

     Samtidigt som det sker havsnivåhöjningar på grund av klimatförändringar sker också 

landhöjning på flera platser i världen. Idag sker det landhöjning över nästan hela Sverige 

(Fredén 2009). Landhöjningen startade för ca 11 000 år sedan när den senaste inlandsisen 

drog sig tillbaka. Då tyngden från isen försvann började marken sakta höjas igen (Berglund 

2012). Hastighet är olika på olika platser i landet och beräkningar visar på en uppskattad 

maximal landhöjning på 800m över vissa områden sedan den senaste istiden. Idag har vi 
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en uppmätt landhöjningshastighet på 0–8,5 mm/år från norra Skåne till Sveriges nordligaste 

gränser. I södra Skåne sker inte landhöjningen snarare en landsänkning på ca -0,5mm/år 

(Fredén 2009).  

     Landhöjningen studeras med hjälp av mareografer som mäter variationer i 

havsvattenståndet (SMHI 2016; Nationalencyklopedin 2017). De första mareograferna 

installerades 1887 och har sedan dess gett information om hur vattenståndet har förändrats 

(Fredén 2009). Dagens höjdsystem, Rikets höjdsystem (RH 2000), infördes 2005 och är ett 

resultat av tidigare mindre noggranna höjddata från 1900-talet. RH 2000 använder sig av 

samma nollpunkt som många andra europeiska länder utgår ifrån, Normaal Amsterdams 

Peil (NAP) (Lantmäteriet 2009). Genom att jämföra data från mareograferna mot 

höjdbestämda platser i landet går det att mäta landhöjningen som sker idag (Fredén 2009).  
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Syfte och frågeställning 
Syftet är att med hjälp av geometrisk dataanalys se hur strandängarna längs med Hallands 

kust kommer att påverkas vid eventuella havsnivåhöjningar. I samband med 

havsnivåhöjningar var det aktuellt att studera olika faktorer hos dagens strandängar av 

1330-karaktär då detta kan vara till hjälp för att förutse vilka områden som kan vara möjliga 

platser för nya salta strandängar i framtiden.  

Frågeställningar 
• Hur stor areal av de befintliga strandängarna längs med Hallands kust kommer att 

gå förlorad vid en havsnivåhöjning av 0,5m alternativt 1m? 

• Vilka faktorer är av intresse för att förutse var nya strandängar av 1330-karaktär 

kan etablera sig i framtiden? 

• Hur stora arealer kan nyetableras och var finns det möjlighet för nyetablering av 

salta strandängar vid havsnivåhöjningar av 0,5m alternativt 1m? 

Metod 
För att besvara frågeställningarna genomfördes en geometrisk analys. För att fastställa 

havsstrandängar längs med Hallands kust användes jordbruksverkets databas TUVA 

(Jordbruksverket 2016). Genom databasen kan en areal inom varje naturreservat som har 

EU-koden 1330 salta strandängar särskiljas från resten av de avsatta naturreservaten. 

Strandängarna som lokaliserats togs sedan ut separat i ArcGIS. Fastighetskartan från 

lantmäteriet användes som bakgrundkarta vid digitaliseringen av materialet från TUVA. 

     För att besvara frågeställningen kring hur stora arealer som kommer gå förlorade vid 

eventuella havsnivåhöjningar producerades två olika höjdmodeller. Varje modell motsvara 

en havsnivåhöjning på 0,5m respektive 1m. Nivåerna är valda utefter Brandts (2005) idéer 

om att göra modeller utifrån högsta beräknade nivåer.  

     För att besvara frågeställningen kring vilka marker som kan vara aktuella för nya 

strandängar genomfördes en undersökning av vilka faktorer som styr utbredningen av 

dagens strandängar. Undersökningen använde sig av kartmaterial från lantmäteriet för att 

lokalisera höjd, lutning, markslag, jordarter samt infrastruktur.  
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     För att besvara frågeställningen kring hur stora arealer ny strandäng som går att 

lokalisera i Halland användes undersökningens framtagna faktorer som placerades ut i 

fastighetskartan. Där samtliga faktorer sammanstrålar beräknades arean ut. I samband med 

beräkningen av arean lokaliserades var i länet områden för nyetablering kan vara aktuell. 

     Resultatet redovisas genom kartor för att demonstrera hur havsnivåhöjningar påverka 

den Halländska kusten samt hur utbredning av eventuell nyetablering av strandängar ser ut 

i länet.  

GIS-analys 
För att ta fram modeller för hur eventuella havsnivåhöjningar på 0,5m alternativt 1m 

används höjddata GRID2+ från lantmäteriet som bas. För att få ut en korrekt strandlinje 

används fastighetskartans strandlinje. Det visade sig att höjddatans strandlinje inte helt 

korrekt faller in med fastighetskartans strandlinje då denna följer NAPs nollpunkt och 

därför måste höjddatan anpassas till fastighetskartans strandlinje. Genom att låta ArcMap 

slumpartat placera ut 3000 punkter längs med fastighetskartans strandlinje och sedan 

korrelera punkterna med höjddatan gick det att få ut medelfelet mellan de olika kartskikten. 

Den genomsnittliga skillnaden var på 0,22m. Därefter gjordes en ny höjddata där höjden 

sänktes med 0,22m för att få en så korrekt strandlinje som möjligt. Utifrån det korrigerade 

höjdlagret gjordes två nya lager där höjdvärdena 0,5m respektive 1m anpassades. Resultatet 

blev att de celler som uppfyller kravet på maximalt 0,5m respektive 1m fick värdet 1 och 

de celler som inte uppfyllde dessa krav fick värdet 0. Värdena gjordes om så att bara de 

celler som uppfyller kraven för 0,5m samt 1m kvarstod. Därefter gjordes båda lagren om 

från raster till vektor för att kunna anpassas till fastighetskartan. Det två nya vektorlagren 

korsades mot dagens markytor för att få ut endast de ytor som drabbas utav 

havsnivåhöjningarna.  

     Genom att korsa redan befintliga salta strandängar med de två nya havsnivåhöjningarna 

av 0,5m respektive 1m gick det slutligen att beräkna den areella förlusten som drabbar 

strandängarna längs med Hallands kust.  

     För att ta reda på var nya strandängar kan etablera sig och vilken areal dessa har 

genomfördes en ny analys. Först gjordes en buffertzon på 1000m då den längsta befintliga 

strandängen sträckte sig så långt in mot land. Bufferten gjordes utifrån de två nya 
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höjdlagrena som skapats. Därefter beräknades medelvärdet ut för lutningen hos de 

befintliga strandängarna. 89% av lutningen låg på 0–10% med ett medelvärde av 4,9%. 

Lutningen valdes därför till 10%. Höjden över havet hos de befintliga strandängarna låg på 

maximalt 2m i 90% av fallen. Medelvärdet låg på 0,75m. Höjden för analysen utsågs till 

2m. De två nya lagerna viktades mot varandra för att få ut de marker där både höjd och 

lutning sammanfaller med varandra.  

     Jordarter av finare fraktion är ett av kraven för att en strandäng ska kunna etableras 

(Vestergaard 1998). Därför valdes de jordarter som idag finns hos strandängarna ut samt 

ytterligare jordarter av finare fraktioner som finns i länet. Dessa mer vattenbärande 

jordarter lades sedan in i respektive buffertzon och viktades mot höjd- och sluttningslagren 

för att få ut de marker där alla faktorer stämmer överens. 

     Till varje buffertzon skapades infrastrukturlager där alla byggnader, vägar och järnvägar 

togs fram. Till byggnaderna lades en buffert på 50m och till alla vägar och järnvägar lades 

en buffert på 10m. Dessa nya lager exkluderades i varje buffertzon för att få fram de marker 

som var fria från infrastruktur.  

     Strandängar har ett krav på öppen mark (Naturvårdsverket 2011) och därför valdes alla 

markslag av odlad mark samt öppen mark ut i fastighetskartan. Dessa marker vägdes 

samman med ovanstående lager för att få ut de marker som passade ihop med övriga 

faktorer. Slutligen exkluderades befintliga strandängar och ett lager för varje buffertzon 

utgjorde slutresultatet. Genom dessa två lager kunde arean beräknas samt lokalisera var i 

Halland det finns möjlighet för nyetablering av strandängar via kartor.  

Material 
Lantmäteriet, GSD- Översiktskartan, vektor. Skala 1:250 000.  

Översiktskartan är rikstäckande med information om bland annat vegetationsytor, vägar, 

tätorter, hydrologi och höjdkurvor. Kartan är praktisk när innehållet ska visas i större skala 

(Lantmäteriet 2016). Översiktskartan användes till forskningen för att visa en 

överblickskarta över Hallands län. 

Lantmäteriet, GSD- Fastighetskartan, vektor. Skala 1:5000–1:20 000 
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Fastighetskartan är uppbyggd av fastighetsindelningar med bland annat fastighetsgränser, 

topografi och markslagsytor där byggnader, vägar och markslag finns representerade. 

Höjdsystemet för kartan är RH2000 (Lantmäteriet 2016).  Geodatan användes i 

undersökningen för att ta fram Sveriges nationella strandlinje, få ut olika markslag för 

analysen samt som bakgrundskarta för att presentera slutresultatet via kartor. 

Lantmäteriet GSD-Höjddata, grid 2+.  

Genom att laserskanna markytan skapas ett rutnät av punkter. Punkterna har ett avstånd på 

2m mellan varandra vilket ger en god tillförlitlighet som ska motsvara dagens höjd i 

terrängen (Lantmäteriet 2016). Användes till forskningen för att genomföra höjdmodeller 

för havsnivåhöjningar i analysen. 

SGU- Jordarter 1:25 000–1: 100 000.  

Jordartskartan är framtagen för att ge information om de jordarter som ligger i eller nära 

markytan. Dess information ligger som grund för markrelaterade frågor så som byggbarhet, 

markstabilitet, naturvärden etc. Då informationen kan ges från skala 1:25 000–1:100 000 

kan noggrannheten vara olika beroende på vilken skala som representerar kartans jordarter 

(SGU 2016). Jordartskartan användes i samband med att ta fram vilka jordarter som 

förekom i undersökningsområdena. 

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering (TUVA) 

Jordbruksverket har fram till 2004 inventerat över 300 000 ha mark för att säkerställa var i 

landet ängs- och betesmark finns. Inventeringen är gjord som bland annat ett 

underlagsmaterial vid åtgärdsprogram, samhällsplanering eller forskning (Jordbruksverket 

2016). Jordbruksverkets databas TUVA användes till forskningen för att lokalisera salta 

strandängar längs med Hallands kust. 

ESRI- ArcGIS 

ArcGIS är en produkt som tillhandahåller möjligheten att arbeta med geografiska data så 

att utövaren kan hitta, utforska, analysera och agera med dess använda data (Esri Sverige 

u.å.). Programmet användes till undersökningen för att analysera ovanstående kart- och 

datamaterial för att få svar på frågeställningarna. 
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Resultat 
Totalt finns det idag 203 strandängar av 1330-karaktär fördelat på 95 områden i Hallands 

län (Jordbruksverket 2017). Den totala arean är 571 ha. Fördelningen av salta strandängar 

mellan de fyra berörda kommunerna är spridd med en majoritet i Kungsbacka kommun och 

Varbergs kommun (Tab. 1).  

      

 

 

 

 

 

Den geometriska analysen där havsnivån höjs med 0,5m respektive 1m visar att totalt 

kommer 311 ha strandängar av 1330-karaktär att försvinna vid en havsnivåhöjning på 0,5m. 

Vid en havsnivåhöjning på 1m kommer totalt 502 ha strandängar av 1330-karaktär att 

försvinna. Det innebär att 54,5% av dagens salta strandängar kommer att försvinna vid en 

havsnivåhöjning av 0,5m samt att 87,9% av strandängarna kommer att försvinna vi en 

havsnivåhöjning på av 1m. Fördelat mellan de fyra berörda kommunerna i länet är det 

tydligt att Varbergs och Kungsbackas kommuns strandängar har den största förlusten vid 

både en havsnivåhöjning av 0,5m respektive 1m. Halmstad kommun har den minsta 

förlusten av strandängar vid båda havsnivåhöjningarna där Falkenbergs kommun placerar 

sig mellan de lägsta och högsta förlusterna av salta strandängar (Tab. 2).  

KOMMUN ANTAL OMRÅDEN 1330 AREAL HA 

KUNGSBACKA 38 st 208 

VARBERG 40 st 276 

FALKENBERG 10 st 55 

HALMSTAD 7 st 32 

KOMMUN FÖRLORAD 
STRANDÄNG 
VID 0,5M  

PROCENT FÖRLORAD 
STRANDÄNG 
VID 1M 

PROCENT 

KUNGSBACKA 119 ha  57,2% 193 ha 92,8% 

VARBERG 165 ha 59,8% 256 ha 92,8% 

FALKENBERG 20 ha 36,4% 41 ha 74,6% 

HALMSTAD 7 ha 21,9% 12 ha 37,5% 

Tabell 1. Antal områden med strandängar av 1330-karaktär och area. 

Tabell 2. Förlust av befintliga strandängar vid havsnivåhöjningar på 0,5m respektive 1m. 
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     Efter att ha lokaliserat och bearbetat faktorerna lutning, höjd, jordarter, infrastruktur och 

markslag visar det sig att flera marker längs med Hallands kuster har potential att kunna 

etablera nya strandängar vid havsnivåhöjningar av 0,5m och 1m (Fig. 2-13). GIS-analysen 

visade att vid en havsnivåhöjning av 0,5m kan 1864 ha mark figurera för etablering av nya 

strandängar. Analysen visade att vid en havsnivåhöjning av 1m kan 1197 ha mark figurera 

för etablering av nya strandängar. Den totala undersökningsytan vid en havsnivåhöjning på 

0,5m var 40 776 ha. Fördelningen av odlad mark och öppen mark som har rätt 

förutsättningar för nyetablering av strandängar ser olika ut för de berörda kommunerna 

(Bilaga 1). Den totala undersökningsytan vid en havsnivåhöjning på 1m var på 43 710 ha. 

Fördelningen av odlad mark och öppen mark ser även här olika ut fördelat mellan de 

berörda kommunerna (Bilaga 2).  

     Undersökningen fokuserade på de kommuner längs med Hallands kust där redan 

etablerade strandängar förekom. Resultatet visar dock att det även finns potential för 

etablering av strandängar längs med Laholms kommun kustremsa. Dock är det av en 

mycket liten skala men väl värt att nämna (Bilaga 1&2).  
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Kungsbacka 

Kungsbacka 4 

Figur 2. Resultat för Kungsbacka område 4. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i 

grönt och ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-

Fastighetskartan, GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 
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Varberg 2 

Varberg 

Varberg 

Figur 3. Resultat för Varberg område 2. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt och 

ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 
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Falkenberg 

Falkenberg 

Falkenberg 1 

Figur 4. Resultat för Falkenberg område 1. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt och 

ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 
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Figur 5. Resultat för Halmstad område 1. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt och 

ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

Halmstad 1 

Halmstad 

Halmstad 
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Diskussion 
Studiens syfte var att ta reda på vilka areella förluster salta strandängar skulle drabbas av 

vid havsnivåhöjningar på 0,5m och 1m. Föreliggande resultatet visar att stora arealer av de 

befintliga strandängarna kommer försvinna vid ovanstående havsnivåhöjningar och att 

fördelningen av förlust för berörda kommuner ser olika ut. Strandängarna i Halmstad 

kommun drabbas inte i lika stor utsträckning som de övriga kommunerna. Likheter av 

förluster går istället att se hos Varbergs kommun och Kungsbacka kommun. Totalt i länet 

går 87,9% av dagens strandängar förlorad om havsnivån höjs med 1m vilket är allvarliga 

siffror oavsett vilken kommun som drabbas värst.  

     I linje med Erenskjold Moeslund, Klith Bøcher, Nygaard och Svennings (2011) 

forskning finns det likheter mellan resultaten. Deras forskning resulterade i en förlust på 

73,7% av dagens strandängar i Danmark vid en maximal havsnivåhöjning på 1,35m. Även 

Bäckström Backmans (2015) forskning visar att Blekinges havstrandängar kommer minska 

med 98% vid en maximal havsnivåhöjning på 1m. Båda resultaten visar tydligt att 

strandängar längs med kusten kommer drabbas kraftigt vid eventuella havsnivåhöjningar. 

I likhet med deras forskning visar resultatet för denna studie att stora arealer av dagens salta 

strandängar i Halland kommer kraftigt minska om havsnivån höjs.  

     IPCC (2007; 2014) har gått ut med olika klimatscenarion som bland annat kommer 

påverka havsnivån. Även IMPACT2C (2013) har gjort utlåtande om framtida 

klimatförändringar. Rapporterna bygger på information om historiska klimatförändringar 

som skett fram tills idag samt vilka effekter som direkt går att se i dagens landskap så som 

avsmältningar av glaciärer och minskningar av inlandsisar. De framtidsscenarier som 

framgått i rapporterna är angeläget att visa upp för omvärlden. Därav är det också viktigt 

att visa på en lokal nivå vad som kan ske i framtiden inom mindre men likväl betydelsefulla 

områden. Dock måste försiktighet användas. Det går inte att konstatera vilka olika 

klimatförändringar som kommer ske i framtiden och när dessa kan tänkas inträffa. Men 

genom att studera den klimathistoria och de mönster som lett fram till dagens klimat kan 

indikationer om framtiden förutses. Således är det av vikt att framhäva och demonstrera 

vilka scenarier som kan bli verklighet om klimatet fortsätter med samma mönster och i den 

riktning som går att se idag. Studien utgår från havsnivåhöjningar på 0,5m alternativt 1m 

och visar på vad som kommer att ske vid dessa nivåhöjningar. Studien uttalar sig inte om 
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när eventuella havsnivåhöjningar kan tänkas ske därför att framtiden är oviss och svår att 

förutspå. Brandt (2005) anser att framtidsscenarier är viktiga att ta fram men menar även 

att det kan vara en svaghet att fastställa exakta siffror vid olika klimatförändringar och när 

de kommer inträffa. Brandt förespråkar istället att framföra modeller med högsta beräknade 

nivåer. Detta för att visa vad som kan tänkas inträffa vid vissa havsnivåhöjningar men att 

utesluta exakt när detta kan tänkas ske.  

     Ett av undersökningens centrala syfte var att ta reda på vilka faktorer som styr 

utbredningen av dagens strandängar och att genom dessa ta reda på var nya strandängar kan 

etablera sig. De finns olika faktorer som styr vilka områden som kan visa var nya 

strandängar längs med Hallands kustlinje går att lokalisera. Lutning, höjd och jordarter 

utgjorde grunden för forskningen som sedan kompletterades med kravet på öppen mark 

samt att exkludera infrastruktur i form av byggnader, vägar och järnvägar. Föreliggande 

resultat visar att det finns goda möjligheter för nya strandängar att etablera sig längs med 

den nya strandlinjen. Störst potential finns i Kungsbacka och Varbergs kommun där upp 

emot 759 ha mark har tagits fram i föreliggande GIS-analys. Arealerna är större än de 

befintliga strandängarna av 1330-karaktär vilket är ett intressant fynd. Även Halmstad och 

Falkenbergs kommun har större areal av potentiella nya strandängar än vad som finns idag 

(Bilaga 1). De områden som framgått som möjlig nyetablering för strandängar måste vidare 

studeras då andra faktorer kan styra varför de inte finns strandängar där redan idag. En 

faktor kan vara att markerna inte blir utsatta för tillräcklig stor andel salthaltigt vatten eller 

att markerna idag brukas för andra ändamål.  

     I linje med flera beskrivningar om strandängar (Naturvårdsverket 2011; Vestergaard 

1998; Selander 1987; Ottvall 2004) styrs förekomsten av dagens strandängar av faktorerna 

öppen mark längs med stränder av finkorniga jordarter som är lågt belägna i flacka 

områden. Studiens val av faktorer styrks utifrån ovanstående beskrivningar kring 

strandängar och deras landskapsmiljö.  

     Figur 2–13 visar potential för nya strandängar längs med Hallands kust. Dock ser 

resultatet snarlikt ut vid båda havsnivåmodellerna. Detta beror på att inom varje buffertzon 

är faktorerna för nyetablering mycket likt och det blir inga större förändringar av 

utbredningen för dessa marker.  
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     Salta strandängar kräver inte enbart finkorniga jordarter, liten lutning eller låg höjd över 

havet. Kulturpåverkan är den faktor som i samband med ovanstående faktorer lett fram till 

det strandängsbälte som finns längs med Hallands kust idag. Genom bete och slåtter blir 

dessa marker ett optimalt habitat som många arter är beroende av (Selander 1987; 

Vestergaard 1998). Föreliggande resultatet visade att flera områden kunde figurera som 

potentiella strandängsmarker. Dock krävs det att markägare är villiga att avsätta sin mark 

för detta ändamål och att kommuner och länsstyrelser vidtar åtgärdsprogram för framtida 

klimathot. Något som inte bara är nödvändigt enbart för strandmiljöer så som strandängar 

men också för alla kusthabitat som finns längs med Halland som kan påverkas vid 

havsnivåhöjningar.  

     Naturvårdsverket (2017b) beskriver hur samhället aktivt måste arbeta för att bevara den 

biologiska mångfalden som finns idag. Genom att förstå olika ekosystem och inkludera 

dem när dagens samhälle byggs ut bidrar detta till att de lättare kan återetableras vid 

eventuella störningar. Om havsnivån höjs blir det ett betydande störningsmoment för 

Hallands salta strandängar. Stora areella förluster kommer att drabba den befintliga 

strandängspopulationen men undersökningen visar på att det finns goda möjligheter för 

strandängarna att återkolonisera Hallands kuster. Således är grön infrastruktur angeläget att 

förstå för att hjälpa ekosystemet salta strandängar vid eventuella störningar. Ett ekosystem 

som inte bara hyser många arter utan ger möjlighet för bonden att förse sin boskap med 

sommarbete som resulterar i öppna kustlandskap. Mina resultat visar att flera områden 

kring dagens befintliga strandängar kan vara potentiella pionjärer för nyetablering. Genom 

att redan nu skapa barriärer till närliggande områden underlättas en eventuell nyetablering 

av strandängar om havsnivån höjs. Resultatet visar på möjligheter till expansion som går i 

linje med Europeiska kommissionens (2010) idéer kring grön infrastruktur som ett sätt att 

binda samman ekosystem mellan varandra för att utöka skyddsvärda områden. Även att 

arter får möjligheten att förflytta sig mellan olika områden ges möjlighet för expansion av 

redan etablerade habitat. Genom att strategiskt göra förebyggande åtgärder så att arter kan 

förflytta sig till nya områden är en viktig innebörd av grön infrastruktur.  

     Ytterligare ett resultat som framkom genom undersökningen är att flera områden har 

tagits fram som möjlig mark för nyetablering av strandängar men som idag inte angränsar 

till några strandängar. Områdena uppfyller GIS-analysens krav hos redan befintliga 

strandängar och därför ger det indikationer på att andra faktorer har betydelse om det kan 
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bli strandäng eller inte. En av de största faktorerna är framför allt hur kulturpåverkan ser ut 

i området. Vad utnyttjas marken till idag och går det att ändra den påverkan så att det blir 

mer gynnsamt för en eventuell strandängsmark? Det är tydligt att det finns potential för nya 

strandängar men att det krävs ytterligare forskning för att fastställa var nyetablering 

kommer inträffa i framtiden. 

GIS-analysens säkerhet 
Fjärranalyser har varit aktuella framför allt under andra världskriget då flygfoton utgjorde 

standarden för analysen. Tekniken har utvecklats och framföra allt används fjärranalyser 

idag för att arbeta med vegetationsförändringar, ekologi, hydrologi etc. Genom satellit och 

digitala sensorer har fjärranalyser blivit allt mer användbart och ger ett mer säkert resultat 

än vad det gjort tidigare (Ustin & Gamon 2010; Lefsky, Cohen, Parker & Harding 2002). 

Denna studie grundar sig på en GIS-analys för att få svar på syftet och frågeställningarna. 

Valet av denna metod ger en snabb och storskalig analys som går att presentera genom 

lättförståeliga kartor. Tillsammans med statistiska siffror ger en GIS-analys en bra bild som 

representerar ett tillförlitligt resultat. Analysen är således kostnadseffektivt jämfört vid en 

renodlad fältstudie samt att det går att analysera större områden på samma gång. Dock ska 

en analys av det slag som forskningen bygger på inte anses vara heltäckande och helt 

korrekt. Kartor ger en tolkande bild av verkligheten men förespråkar den inte. En 

kompletterande fältstudie för varje område som utnämnts till potentiella nya strandängar 

skulle förstärka och ge ett mer säkert och kompletterande resultat. Likväl ger en GIS-analys 

tillräcklig god överblick som kan ligga som grund för vidare åtgärder. 

Fortsatt forskning 
Resultatet visar på att det finns bra möjligheter för att strandängarna längs med Hallands 

kust att kunna etablera sig på nytt vid eventuella havsnivåhöjningar. Dock krävs det 

åtgärder som bete eller slåtter för att dessa marker ska fungera som strandäng 

(Naturvårdsverket 2011). Därför skulle det vara intressant om en kompletterande studie 

kring betesmöjligheter i länet tillsammans med de marker som denna studie har tagit fram 

som potentiella strandängar. Nordiska minnesrådet (2001) menar att minskningen av 

dagens strandängar framför allt beror på minskning av betande djur som hindrar markerna 

från igenväxning.  
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     Landhöjning är något som kontinuerligt sker i Skandinavien (Freden 2009) och då min 

undersökning endast fokuserar på eventuella havsnivåhöjningar skulle en kompletterande 

undersökning som inkluderar landhöjning stärka resultatet om hur Hallands kuster kommer 

att drabbas vid havsnivåhöjningar på 0,5m respektive 1m.  

     Strandängar av 1330-karaktär har en utbredning längs med atlantkusten till Öresund 

utanför Skånes kust (Naturvårdsverket 2011). Då de har en vid geografisk spridning skulle 

en jämförande forskningsstudie mellan Hallands strandängar och t.ex. strandängarna utmed 

Nederländernas kust vara av intresse för att se om samma metod går att använda globalt.  

Slutsatser 
Hallands havsstrandängar av 1330-karaktär kommer påverkas vid eventuella 

havsnivåhöjningar. Studien visar på att redan vid en havsnivåhöjning på 0,5m går stora 

arealer av salta strandängar förlorade och vid en havsnivåhöjning på 1m kommer nästan all 

strandängsvegetation av 1330-karaktär gå förlorad i norra Halland. Forskningen bygger på 

en GIS-analys där framtidsscenarion iscensätts och ger en bra och tydlig bild om vad som 

förväntas inträffa vid olika havsnivåförändringar i framtiden. Det är av relevans att redan 

nu produceras eventuella åtgärdsplaner för de områden som undersökningen tagit fram så 

att det finns möjlighet för dagens strandängar att återkolonisera sig utefter den nya 

strandlinjen.  

     Strandängar av 1330-karaktär längs med Hallands kust går en oviss framtid till mötes 

dock finns det möjlighet att redan nu förbättra dess möjlighet att fortleva i Halland. Studien 

visar på flera möjliga platser där salta strandängar kan etablera sig på nytt om havsnivån 

höjs i den takt som flera klimatscenarion har förutspått. När så många arter är knutna till 

strandängar är det av yttersta vikt att inte glömma bort dessa områden eller för den delen 

låta den utvecklas på egen hand. Den kulturella påverkan som är ett krav för strandängarna 

visar tydligt att aktivt arbeta med dessa områden är av yttersta vikt för att bevara dem i både 

nuvarande skick samt att förbereda oss för framtidens strandängar.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Area över områden med potential av nya strandängar vid havsnivåhöjning av 0,5m. 

Kommun	 Kungsbacka	 Varberg	 Falkenberg	 Halmstad	 Laholm	
Totala	undersökningsområdet	 14	487	ha	 11	592	ha	 4869	ha	 6814	ha	 3014	ha	
Area	rätt	jordarter	 8808	ha	 8004	ha	 3288	ha	 5249	ha	 1816	ha	
Area	odlad	mark	 3389	ha	 3513	ha	 1601	ha	 1169	ha	 1040	ha	
Area	öppen	mark	 5098	ha	 4858	ha	 2000	ha	 2346	ha	 625	ha	
Potential	nya	strandänger	odlad	mark	 481	ha	 332	ha	 59	ha	 58	ha	 2	ha	
Potential	nya	strandänger	öppen	mark	 244	ha	 427	ha	 103	ha	 129	ha	 29	ha	
Potential	nya	strandängar	totalt	 725	ha	 759	ha	 162	ha	 187	ha	 31	ha	

 

Bilaga 2. Area över områden med potential av nya strandängar vid havsnivåhöjning av 1m 

Kommun	 Kungsbacka	 Varberg	 Falkenberg	 Halmstad	 Laholm	
Totala	undersökningsområdet	 15	724	ha	 12	181	ha	 5176	ha	 7421	ha	 3208	ha	
Area	rätt	jordarter	 9650	ha	 8480	ha	 3537	ha	 5799	ha	 1989	ha	
Area	odlad	mark	 3845	ha	 3818	ha	 1759	ha	 1447	ha	 1156	ha	
Area	öppen	mark	 5366	ha	 4970	ha	 2061	ha	 2489	ha	 666	ha	
Potential	nya	strandänger	odlad	mark	 375	ha	 297	ha	 51	ha	 55	ha	 2	ha	
Potential	nya	strandänger	öppen	mark	 	 135	ha	 222	ha	 64	ha	 85	ha	 11	ha	
Potential	nya	strandängar	totalt	 410	ha	 519	ha	 115	ha	 140	ha	 13	ha	
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Kungsbacka 1 

Figur 6. Resultat för Kungsbacka område 1. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt 

och ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

Figur 7. Resultat för Kungsbacka område 2. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt 

och ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

Kungsbacka 2 
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Figur 8. Resultat för Kungsbacka område 3. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt 

och ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

Kungsbacka 3 
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Varberg 1 

Figur 9. Resultat för Varberg område 1. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt och 

ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

Figur 10. Resultat för Varberg område 1. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt och 

ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

Varberg 3 



	

 

 

37 

 

 

  

Figur 11. Resultat för Falkenberg område 2. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt 

och ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

Falkenberg 2 
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Halmstad 2 

Figur 12. Resultat för Halmstad område 2. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt och 

ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

Figur 13. Resultat för Halmstad område 3. Potentiella ytor för nyetablering av salta strandängar markerat i grönt och 

ny strandlinje markerat i blått. Havsnivåhöjning på 0,5m (t.v.) respektive 1m (t.h.). Källa: GSD-Fastighetskartan, 

GSD-Höjddata grid2+ och TUVA. ©Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

Halmstad 3 


