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1 Förord

Detta examensarbete har utförts under våren och sommaren 1998 som en avslutande uppgift i
min treåriga utbildning på GIS-ingenjörsprogrammet 120 p under Luleå tekniska universitet.
Arbetet har utförts på uppdrag av Skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län med syftet att ta reda
på de geografiska orsakssammanhang som förklarar förekomsten av flodpärlmusslor och
sedan ta fram en metod att lokalisera nya ställen lämpliga för musslan. Min handledare har
varit Per Christoffersson, funktionsansvarig för skogsbilvägar på Skogsvårdsstyrelsen. Rent
fysiskt har arbetet ägt rum på Kiruna GIS-laboratorium i Rymdhus 4 i Kiruna, där Anders
Forsberg var vänlig nog att låna ut sitt arbetsrum med dator.

Tack till
• Per Christoffersson, Skogsvårdsstyrelsen i Luleå, handledare i väg- och skogsbruksfrågor
• Mikael Krekula, Kiruna, rådgivare om musslor och miljö
• Johan Eriksson, Skogsvårdsstyrelsen, GIS-stöd och framtagning av data
• Peter Söderberg, Skogsvårdsstyrelsen, GIS- och statistikstöd
• Lisa Lundstedt, Miljöskyddsfunktionen vid Länsstyrelsen i Luleå, uppgifter om

inventeringen 1993-94
• Coomaren P. Vencatasawmy, SMC i Kiruna, statistikrådgivning
• Kiruna GIS-laboratorium och SIGIT, lån av programvaror, skrivare m.m.
• SMC, Spatial Modeling Centre i Kiruna, lån av dator, skrivare och fax
• Connie Persson, GIS-studerande, för lån av dator, diverse rådgivning och allmän

uppmuntran
• Urban Jacobs, Miljökontoret i Kiruna kommun, lån av vattenkikare till inventeringen
• Anders Håkansson, garvare i Dragnäs, lån av vadarbyxor till inventeringen
• Magdalena Bjarneteg, Lund, språkkontroll
• Niklas Olofsson, min sambo, lån av dator och allmänt ha stått ut med mig
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2 Sammanfattning

I detta examensarbete har jag på uppdrag av Skogvårdsstyrelsen i Norrbottens län försökt reda
ut vilka geografiska faktorer som förklarar den känsliga flodpärlmusslans förekomst för att
lättare kunna ta hänsyn till den vid skogsbruk. Med hjälp av de funna faktorerna kan nya
platser lämpliga för musslor lokaliseras. I uppgiften ingick också att utreda skogsbrukets
inverkan på musslorna.

Min metod grundade sig huvudsakligen på att med regression analysera fördelningen av den
vegetation som finns i den närmaste delen av avrinningsområdet för ett antal kända punkter
med och utan musslor. På så vis kunde man få fram en formel som säger huruvida en plats är
lämplig för musslor eller inte, och därefter inventerades ett antal ställen framtagna med
formeln för att verifiera den. Slutledningen är att det antal observationer jag använt för
framtagandet av formeln är för få och därmed inte kan ge ett statistiskt tillräckligt resultat.
Skogsvårdsstyrelsen ska dock använda min metod på ett större antal observationer i det
fortsatta arbetet med skydd av flodpärlmusslan.

3 Abstract

In this exam project, performed at the request of the County Board of Forestry in Norrbotten
county, I have tried to find the geographical factors which explain the presence of the very
sensitive freshwater pearl mussel. This will help in taking the mussel into concideration
within forestry. The results were also to be used in finding new locations where the mussel
might be found. Another part of the task was to investigate the effects of forestry on the
mussel.

My method was basically founded on regression analysis performed on the distribution
among the types of vegetation found in the vicinity within the drainage area for a number of
locations where mussels are known to exist or not exist. This resulted in a formula telling
whether or not a place is suitable for mussels. With the aid of the formula a number of
streams were selected and examined in order to try to verify the formula. The conclusion is
that I have used too few observations as input for deriving the formula making the result
statistically inconsistent. However, my principal will be used by the County Board of Forestry
on a larger number of observations in their continuous work in protecting the freshwater pearl
mussel.
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5 Inledning

5.1 Bakgrund
I en del av våra bäckar lever ett litet men känsligt blötdjur som på latin heter "Margaritifera
margaritifera" och på svenska flodpärlmussla. Denna mussla är kräsen på sin miljö, men vid
rätt förhållanden i Norrbotten kan den bli uppemot 200 år gammal. Man räknar med att
medellivslängden är 30 år. Musslan lever i bäckar med klart vatten som flödar rikligt och den
sitter ofta på samma ställe hela livet. Öringen spelar en stor roll för artens överlevnad då
musslans larver sätter sig på öringens gälar för att få lift uppströms och för att få näring ur
fiskens blod.

Länge fiskades flodpärlmusslan för sina vackra pärlor, stundom i statligt intresse. Detta ledde
till att antalet minskade och 1955 förbjöds allt pärlfiske i Norrbotten. Inte förrän 1994
förbjöds pärlfisket i hela landet. Numera är de största hoten bland annat skogsbruk och
övergödning. Skogsbrukare bygger ibland skogsbilvägar som hindrar öringens vandring i
bäcken och övergödningen ger en ökad halt organiskt material på bäckens botten så att
musslan kvävs.

Eftersom ämnen i vattnet lagras i musselskalets årsringar kan man använda skalen som en
sorts arkiv över vilka föroreningar som drabbat vattendraget och när. Ett annat
användningsområde för musslan är att den genom sin känslighet för många ämnen är en viktig
indikatorart. Hittar man en sådan mussla så är det ett tecken på att området är mycket fritt från
påverkan.

5.2 Syfte
Detta examensarbete syftade till att med hjälp av GIS utreda vilka geografiska
orsakssammanhang som flodpärlmusslan är beroende av. Utgående från de funna faktorerna
skulle man kunna söka ut bäckar som lämpar sig för en eventuell inplantering av musslan.
Samtidigt skulle skogsbrukets inverkan utredas. Skogsvårdsstyrelsens intresse av att veta var
flodpärlmusslan finns beror på att de då lättare kan råda vägbyggarna hur de ska bygga
skogsbilvägar på ett för musslan så bra sätt som möjligt. Allt detta ska hjälpa till att säkra
artens överlevnad.

5.3 Mål
• Fastslå vilka geografiska faktorer med betydelse för flodpärlmusslans existens som är

gemensamma för fyndplatserna i Länsstyrelsens inventering.
• Fastslå hur skogsbruket påverkar musslans tillvaro.
• Utifrån de geografiska faktorerna ovan finna och presentera bäckar i länet där möjlighet

finns att inplantera musslan, därefter inventera dessa platser och se om musslan finns där
eller inte.
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6 Avgränsningar

Från början var det meningen att jag skulle arbeta med hela Norrbottens län. Detta visade sig
dock kräva stora mängder data vilket skulle bli svårt att överföra från Luleå till Kiruna. På
inrådan från Johan Eriksson på Skogsvårdsstyrelsen valde jag att begränsa mig till bara östra
halvan av Jokkmokks kommun, då denna dels är stor nog ytmässigt och dels innehöll
tillräckligt många punkter med känd förekomst av musslor för att det borde passa som
testområde.

Bara bäckar från Blå kartan har använts i försöket att leta fram nya lokaler med musslor. Helst
hade jag också velat använda fler vattendrag som till exempel de som finns i Vegetations-
kartan, men då dessa är polygoner och inte linjer kunde jag inte komma på något sätt att med
automatik generera punkter med jämna mellanrum.

7 Metod

7.1 Teorin
När jag satt mig in lite mera i flodpärlmusslans liv och leverne förstod jag att innehållet i det
vatten som strömmar runt musslan har stor betydelse för hur den mår. Jag antog att framför
allt det som växer och över huvud taget finns i avrinningsområdet för den berörda bäcken
bidrar till vattnets sammansättning av kväve, metaller med flera påverkande ämnen. En annan
faktor av betydelse är hur korsningarna mellan bäckar och vägar är byggda, eftersom detta
styr öringens vandring i bäcken. En tredje faktor är förekomsten av hyggen i
avrinningsområdet och framför allt närmast bäcken, då hyggen kan bidra till ökad näringshalt
och mer partiklar i vattnet.

Min tanke för att lösa uppgiften var att för det första ta reda på fördelningen av olika
vegetationstyper i avrinningsområdena för ett antal punkter där man vet att det finns eller inte
finns musslor. Sammansättningen av vegetation bör vara den grundläggande förutsättningen
för musslor medan faktorerna hyggen och korsningar mellan bäckar och vägar är sådant som
tillkommit i efterhand och är hinder för musselförekomsten. Hyggena och korsningarna är de
faktorer som får representera skogsbrukets roll i sammanhanget. Jag antog att den närmaste
delen av avrinningsområdet har störst betydelse för vattnets sammansättning och begränsade
därmed ner ytan till en del av en cirkel med radien 1600 meter. Med statistisk analys skulle
jag sedan få fram vilka sorters vegetation som var signifikanta. Sedan skulle jag, även där
med hjälp av statistiken, ta fram en formel innehållande dessa vegetationstyper som variabler
och som skulle berätta hur sannolikt det var att en viss punkt med ett visst avrinningsområde
skulle ha musslor. Jag avsåg att applicera formeln på avrinningsområdena för en mängd nya
punkter och se deras sannolikhet för musselförekomst. Avrinningsområdena för de nya
punkterna skulle approximeras till en cirkel med radien 1000 meter. Därefter skulle jag
inventera ett antal bäckar som enligt min teori skulle ha eller inte ha musslor och se om
formeln med bara vegetation stämde. Det skulle inte gå att få in förekomsterna av hyggen
uppströms och korsningar nedströms i formeln, så därför tänkte jag manuellt på kartan
kontrollera om sådana fanns och därefter kunna se om de hade någon betydelse.

1993 och 1994 genomförde Länsstyrelsen i Norrbotten en inventering av lokaler där
flodpärlmussla troddes förekomma enligt gamla inventeringar och efter tips från allmänheten.
En del av dessa lokaler hade verkligen flodpärlmusslor medan andra visade sig ha



3URMHNWUDSSRUW )ORGSlUOPXVVODQ ���������� 6LGD � ����

dammusslor eller inga musslor alls. Senare har inventeringen kompletterats med ett antal nya
ställen som gör att det finns totalt 111 kontrollerade punkter med koordinater. Som
utgångspunkter för avrinningsområden ansåg jag det lämpligt att använda dessa lokaler. För
att beräkna avrinningsområdet behövde jag en höjdmodell och för växtligheten borde
vegetationskartan räcka till

7.2 Programvaror och andra hjälpmedel

• ArcView 3.0a (ESRI) Då jag är mest bekant med ArcView som GIS-programvara valde
jag att arbeta med den. Jag behövde då också några så kallade
extensions som finns till ArcView:
• Spatial Analyst för att hantera rasterdata.
• IMAGINE Image Support för att kunna se satellitbilderna.

• Arc/Info 7.1 (ESRI) En del operationer utförs på ett bättre sätt i Arc/Info än i ArcView.

• SPSS 7.5.1 (SPSS Inc) För statistiken använde jag SPSS for Windows eftersom en viss 
funktion jag tänkt använda mig av inte fanns i Minitab, det 
statistikprogram som jag från början tänkt använda mig av och det 
enda statistikprogram som jag då var någorlunda insatt i.

• Excel 97 (Microsoft) Jag visste att ett antal omräkningar av tabeller skulle komma och 
till dem borde Excel effektivt kunna användas.

Förutom alla programvarorna använde jag ett kartblad av Blå kartan och ett av
Vegetationskartan för att få teckenförklaringarna. När jag kom till momentet att leta fram
bäckar att inventera tog jag hjälp av KAK bilatlas från 1981 för att kunna få namn på i alla
fall en del av bäckarna.
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8 Genomförande med analys
Vid en av genomförandets viktigaste delar, den statistiska behandlingen, insmög sig ett fel
som jag då inte märkte. Resultatet blev då felaktigt, men då jag skulle utfört de följande
momenten på samma sätt oavsett felet så väljer jag att redovisa momenten i den ordning jag
utförde dem och rättningen av felet med dess konsekvens därefter.

8.1 Data

8.1.1 Data från Skogsvårdsstyrelsen
Jag skulle bestämma mig för vilka data jag ville ha från Skogsvårdsstyrelsen. De data jag
beställde bestod av

• Höjder i rasterformat : för att få fram avrinningsområden
• Blå kartans vattendrag : behövdes till såväl framtagning av nya musselställen 

som lokalisering av bäck-vägkorsning och dessutom 
för jämförelse med de flödesackumuleringar som 
skulle skapas ur höjdmodellen

• Gula kartans vattendrag : dessa har namnen på bäckarna vilket underlättar 
orienteringen

• Vegetation : just den skulle analyseras
• Jordarter : för att komplettera vegetationen
• Enskilda vägar : för korsningarna mellan vägar och bäckar
• Allmänna vägar : se ovan
• Markanvändning : påverkar utsläppet av ämnen i mark och vatten
• Satellitbilder : ur vilka jag tänkte leta fram hyggen som också 

påverkar utsläppet av ämnen
• Industrier nära vattendrag : se markanvändning
• Reningsverk, avfallsdeponier : se markanvändning

Jag hade från början skapat en polygon, "Halvjokk.shp", som visade vilken yta jag avsåg att
laborera med. Med den som vägledning kunde skiktens utsträckning begränsas till minsta
möjliga för att på så vis minska mängden data att hantera. Lite senare skapade jag ännu en
avgränsningspolygon, "Deljokk.shp", vilken visar den totala utsträckningen jag kom att arbeta
med beroende på att vissa skikt följde kartbladsindelningen och därmed inte fanns för den
västra delen av "Halvjokk".

Tyvärr fanns inte allt data jag ville ha. Gula kartan fanns hos Skogsvårdsstyrelsen bara i
rasterform och att plocka ut bara bäckarna ur den skulle kräva en del jobb, så jag fick nöja
mig med bäckarna från Blå kartan. Jordarter fanns inte för detta område men vegetationen är
ju beroende av dem och borde fungera som en spegling. Markanvändningen kan man få fram
ur vegetationskartan. Skogsvårdsstyrelsen hade inga uppgifter alls om industrier, reningsverk
och avfallsdeponier. Men det mesta i önskelistan fanns tillgängligt och i tabellen nedan
beskrivs det jag fick. Det jag sedan verkligen kom att använda mig av är markerat med *.
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Tabell 1: Datat från Skogsvårdsstyrelsen

Data Namn Dataformat Kommentar Täckning
Höjdmodell * Jokk50 Arc/Info raster Höjdvärden i rutor om 50*50

m
Halvjokk

Vegetationskartan * Vegyta ArcView
polygoner

Vegetation klassad i 30 typer
samt vatten

Halvjokk

Blå kartans bäckar * Backar ArcView linjer Deljokk
Vägar (*) Infra ArcView linjer Alla vägar uppdelade i 5

klasser: allmän väg, enskild
väg, järnväg, led och färjeled

Deljokk

Satellitbilder
(3 filer)

Spot9508,
Spot9608,
Kompl

Imagine Bilder från Spot med tre band Spot9608: Deljokk
Alla 3 tillsammans:
Halvjokk

Hyggen Hygganm ArcView
polygoner

135 ytor anmälda att avverkas Jokkmokks kommun

Hyggen Hyggkort ArcView punkter 673 punkter som visar läge
för anmälda och oftast
avverkade områden

Jokkmokks kommun

Blå kartan Bla ArcView
polygoner

9 klasser översiktlig
vegetation och vatten

Deljokk

Vägar
(3 filer)

Lantmat,
Skogen,
Vagverk

ArcView linjer Enskilda vägar uppdelade
efter vem som mätt in dem
och med många uppgifter om
ägare med mera

Deljokk

Vägarna kom endast att användas vid inventeringen och då som karta för att hitta till de
ställen jag menade att inventera.

8.1.2 Data från Länsstyrelsen
Från Lisa Lundstedt på Länsstyrelsen i Norrbotten som själv varit med vid inventeringen
1993 och 1994 fick jag en Excel-fil med koordinater och en mängd uppgifter om de ställen
som inventerats. Ett hundratal punkter hade koordinater och kunde tas in i ArcView som ett
händelsetema ("Event theme") efter att jag multiplicerat de sexsiffriga koordinaterna med 10.
Av punkterna plockade jag ut 22 som låg i Jokkmokks kommun och omfattades av
nödvändiga data. 14 av punkterna hade flodpärlmusslor och 8 hade dammusslor eller inga
musslor alls. En något sned fördelning med tanke på de kommande statistiska beräkningarna,
men det var inte så mycket man kunde göra åt det.
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Tabell 2: Punkter från Länsstyrelsens inventering

Nr Bäcknamn Musselstatus
18 Björkbäcken -
29 Kanibäcken +++
30 Trussabäcken ++
31 Kistabäcken ++
32 Varjekbäcken ++
34 Tjålmakbäcken +++
37 Pouttaurebäcken -
49 Tielejåkkå ++
50 Pärlskalsbäcken +++
51 Tvättstugubäcken +++
52 Kvarnbäcken -
59 Vitbäcken +
84 Kåtamyrbäcken -
107 Linabäcken ++
200 Pelnibäcken -
201 Tiellejåkkå -
204 Vitbäcken ++?
205 Pärlälven ++?
206 Kaikaurbäcken ++?
207 "Jertajaurebäcken" -
208 Harrijaurebäcken ++?
210 Görjeån -

Figur 1: Länsstyrelsens punkter
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8.2 Avrinningsområden för Länsstyrelsens punkter
Operationen för att beräkna avrinningsområdena för de 22 punkterna bestod av en mängd steg
där det första var att använda funktionen "Fill" på höjdmodellen Jokk50. Detta gjordes i
Arc/Info på grund av att funktionen utförs på ett bättre sätt där än i ArcView. "Fill" jämnar ut
mycket små tillfälliga försänkningar i terrängen som annars skulle uppfattas som slutpunkt för
det vattenflöde som passerar. I verkligheten finns troligtvis inte dessa "hål" eller så är de inte
något hinder för flödet och bör därför tas bort. På det nya rastret som då skapades använde jag
funktionen "Flow direction" för att beräkna riktningen för flödet i varje pixel och ännu ett nytt
raster genererades. Därefter användes funktionen "Flow accumulation" på detta för att få fram
de "rännor" som vattnet borde rinna längs med. Förhoppningsvis skulle de stämma
någorlunda överens med linjerna som visade Blå kartans bäckar som de 22 punkterna var
utritade på. Avrinningsområdet för en punkt som man vet ligger i ett vattendrag är ju det
samma som avrinningsområdet för hela vattendraget uppströms. Om då inte punkten ligger i
en "ränna" utan lite bredvid så missar man så gott som alltihop och avrinningsområdet får
ingenting med verkligheten att göra. I sådana fall får man flytta punkten en liten bit till ett
ställe där det går att beräkna avrinningsområdet. Mina 22 punkter låg redan på Blå kartans
bäckar och därför kontrollerade jag överensstämmelsen mellan de två sorternas vattendrag.
De allra flesta punkterna visade sig kunna ligga kvar där Länsstyrelsen placerat dem eller
behövde bara flyttas en kort sträcka, i snitt ca. 25 meter. Två punkter, nr. 31 och 50, låg
däremot ca. 290 respektive 165 meter från närmsta "ränna" vilket förbryllade både mig och
Lisa Lundstedt som var helt säker på att de skulle vara precis där de var ritade. Snittet för
flyttsträckan med de två extrema punkterna medräknade ökade till ca. 45 meter. Nu i
efterhand anser jag att jag borde strukit även dessa två - eller i alla fall den som var mest fel -
ur materialet på grund av det stora flyttavståndet, men å andra sidan så hade förmodligen
sammansättningarna av vegetation i avrinningsområdena blivit ungefär de samma ändå. Som
det blev så flyttades de två punkterna och togs med i beräkningarna. Ett nytt punktskikt kallat
"Jokkpkt2.shp" innehöll alla punkterna på deras slutliga placeringar efter eventuella flyttar.

Själva avrinningsområdena beräknades med hjälp av en funktion i Spatial Analyst vid namn
"Watershed". Jag använde funktionen i ett script som jag kallade "Watershed 22"
(se bilaga 12.1). Scriptet använde punkterna i "Jokkpkt2.shp" för att skapa en "multipunkt"
som i sin tur användes för att skapa ett raster. Rastret - vars storlek motsvarade höjdmodellen
- bestod av celler med värdet "No Data" utom de vars placering motsvarades av
Länsstyrelsens punkter, och där bestämdes värdet till motsvarande höjdvärde i höjdmodellen.
Med hjälp av det tidigare framräknade rastret med flödesriktningar beräknades
avrinningsområdena som sparades ut i ytterligare ett raster. En del punkter låg i samma
vattendrag vilket gjorde att deras avrinningsområden kom att överlappa varandra och då inte
gick att skilja ut. Samtidigt insåg jag att det trots allt finns fel i höjdmodellen och placeringen
av punkterna, och detta gör att man borde använda sig av en bredare punkt tvärs över bäcken
istället för en välplacerad. Avrinningsområdet borde då bli något större och förmodligen mer
heltäckande. Lösningen blev att rita några punkter bredvid varandra på var sida om och i rät
vinkel mot bäcken,och sedan använda scriptet "Watershed 22" igen, med modifierad
datainhämtning. För att komma förbi tidigare nämnda överlappningar togs bara en del av de
22 ställena med i varje omgång. De flesta av de tillagda punkterna bredvid bäckarna hade
ingen eller högst marginell betydelse, men ett fåtal gjorde området något bredare. På detta vis
fick jag fram områden som varierade i längd från en och en halv kilometer till ett antal mil.
Jag tänkte använda mig av de 1600 m som var närmast då jag antog att den närmaste
omgivningen bidrog mest till vattnets sammansättning. Därför ritade jag för varje punkt i
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"Jokkpkt2.shp" manuellt en cirkel med radien 1600 m och klippte den (också manuellt) längs
kanten för avrinningsområdet. Skiktet med de nya polygonerna fick namnet "Nywatpoly.shp".

8.3 Fördelningen av vegetationen
Både ArcView och Excel användes för att beräkna fördelningen av vegetationstyper. I
ArcView använde jag funktionen "Tabulate areas" för att få fram antalet m² av varje
vegetationstyp inom var och en av de 22 polygonerna. Resultatet av detta var en dBase-fil
som jag kunde ta in i Excel. Filen var strukturerad så att kolumnen längst till vänster innehöll
titlarna på vegetationstyperna (kodning med siffror) och den översta raden innehöll numren på
avrinningspolygonerna. I Excel roterade jag raderna och kolumnerna och räknade om
ytandelarna till procent istället för m² efter att ha tagit bort andelarna vatten som i sig själv
inte bidrar med nya ämnen.

8.4 Statistisk behandling
För att få lite vägledning i hur man statistiskt bör behandla mina variabler med
procentandelarna vegetationstyper talade jag med Coomaren P. Vencatasawmy, doktor i
statistik och fjärranalys. Han rådde mig att skapa en responsvariabel och sedan testa mina
variabler med olika vegetationstyper mot denna med logistisk regression (Greene 1993,
Maddala 1983). Den binära responsvariabeln hade värdet 1 eller 0 beroende på om det
förekom eller inte förekom flodpärlmusslor. Innan dess hade jag gjort en responsvariabel vid
namn "07status" med en helt annan klassning utgående från den musselstatus som
Länsstyrelsen redovisat. Min tanke där var att ju högre nummer desto fler musslor och bättre
reproduktion.

Tabell 3: Omklassning av musselförekomsten

07status 01status Länsstyrelsens
motsvarighet

Förklaring

0 0 - Inga musslor
7 1 + Få stora musslor
8 1 ++ Många men bara stora musslor
8,5 1 ++? Många stora musslor och kanske reproduktion
9 1 +++ Många och reproducerande musslor

Först testade jag på Coomarens inrådan alla variablerna samtidigt med regression med
"07status" som respons för att få en liten fingervisning om vilka variabler som verkade
lämpligast att börja nästa steg med. Detta gjordes genom att titta på signifikansvärdena som
talar om vilken betydelse varje variabel har för responsvariabelns utfall. Därefter tog jag in
dem en eller ett par i taget i logistisk regression och jämförde deras betydelse för den binära
responsvariabelns utfall genom att titta på hur pass bra den eller de förklarade utfallet (se
exempel nedan). Totalt testades ett tjugotal olika variabelkombinationer. Variablerna använda
i exemplet nedan är också de som visade sig bli de jag beslöt mig för att använda. Här kan
man se att enligt en formel innehållande variablerna och en konstant så kommer 4 av de 6
punkterna utan musslor att beräknas till att inte ha några musslor, medan 14 av de 16
punkterna med musslor kommer att beräknas till att ha musslor. Samtidigt ser man att
signifikansvärdena för variablerna är låga, vilket tyder på att de har stor inverkan på resultatet
av formeln. Värdena är inte så låga som jag skulle velat ha dem - högst 0,05 - men de var de
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lägsta jag kunde få fram, och 0,068 och 0,072 är ändå inte så långt ifrån. Dessa variabler plus
konstanten förklarar alltså 81,82% av Länsstyrelsens inventerade ställen i Jokkmokk. Jag
nöjer mig med denna siffra då det ändå finns osäkerhet i och med att ingen hänsyn ännu tagits
till hyggenas och korsningarnas inverkan.

Figur 2: Utresultat från SPSS

                    Predicted
                   ,00    1,00     Percent Correct
                     0  I    1
Observed        +-------+-------+
   ,00      0   I    4  I    2  I   66,67%
                +-------+-------+
   1,00     1   I    2  I   14  I   87,50%
                +-------+-------+
                           Overall  81,82%

---------------------- Variables in the Equation -----------------------

Variable           B      S.E.     Wald    df      Sig       R    Exp(B)

VAR00002       ,0521     ,0286   3,3238     1    ,0683   ,2266    1,0535
VAR00013       ,3113     ,1729   3,2416     1    ,0718   ,2194    1,3652
Constant     -1,6308    1,2294   1,7594     1    ,1847

De två variablerna som här heter "Var00002" och "Var00013" motsvarar vegetationstyperna
"Barrskog av lavristyp" respektive "Mager fastmattemyr". I vegetationskartans numrering av
typerna motsvaras dessa två av nummer 12 respektive 52 och det är med dessa beteckningar
jag längre fram symboliserar vegetationstyperna. Båda tillhör de vanligare typerna i mitt
arbetsområde och även i hela Norrbottens län. Enligt statistiken verkar det som om
sannolikheten för att det finns musslor är högre där de vanliga vegetationstyperna finns i vissa
mängder.

Själva formeln för att beräkna den binära musselstatusen fick man samtidigt och kan läsas ur
kolumnen kallad "B" ovan.

Formeln är tillverkad av resultat med värdena 0 eller 1 och är menad att applicerad på andra
ytor ge ett värde som visar en sannolikhet för musslor. Detta värde ska också helst hamna
mellan 0 och 1, men med tanke på osäkerheten i det hela får man nog vara ganska generös
med gränsernas utsträckning runt dessa ideala tal.

Signifikans

 ( ) ( ) 1,63068AndelNr520,31134AndelNr120,05213 usMusselstat −⋅+⋅=
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8.5 De nya punkterna placeras
Med hjälp av formeln skulle jag så småningom beräkna musselstatus för ett antal nya punkter,
men först skulle själva punkterna genereras. Lämpligtvis borde de ligga längs bäckarna. I
ArcView finns en funktion vid namn "Along" som följer en linje och skapar en punkt vid en
viss procent av linjens längd. Jag använde mig av funktionen i scriptet "PunktPåLinje"
(se bilaga 12.2) för att rita punkter längs alla bäcklinjerna. Meningen var att om linjen var
kortare än 200 m så skulle en enda punkt placeras vid 50% av längden, och om den var längre
än 200 m men kortare än 1000 m så skulle en punkt placeras i var ände. Var linjen längre än
1000 m skulle det ritas ändpunkter och sedan en punkt med 1000 meters mellanrum, men en
liten miss i skrivningen av scriptet gjorde att avstånden varierar lite och stundom sträcker sig
upp mot 2000 m. Man får dock ett stort antal punkter ändå. När punkterna ritats på alla
bäcklinjerna kontrollerades med scriptet också vilka som ligger dubbelt eller till och med
trippelt, till exempel vid ställen där två eller flera linjer möts där ändpunkterna ritas flera
gånger, och punkter togs bort så att bara en blev kvar på vart ställe. Resultatet blev över 9000
punkter i ett skikt med namnet "Nypkt.shp".

8.6 Avrinningsområden för de nya punkterna
Som jag nämnt i avsnittet "Metod" så kunde jag inte använda mig av höjdmodellen för att få
fram avrinningsområdena då det dels fanns problemet med förskjutningen mellan linjerna och
höjderna och dels skulle bli enormt arbetskrävande att reda ut vilka områden som tillhör vilka
punkter om man letar ut alla på en gång. Alltså beslöt jag mig för att approximera områdena
till cirklar med radien 1000 m. Mittpunkten i varje cirkel skulle vara punkten ritad  på bäcken
vilket gör att punkten för utflödet inte är mittpunkten utan en punkt 1000 m nedströms där
cirkeln skär bäcken. Men jag ansåg att detta inte spelade så stor roll då jag ändå skulle leta
upp ställen för inventering manuellt på kartan och jag då skulle välja bäckar där sannolikheten
för musslor var samma i flera punkter på rad längs bäcken. Att göra cirklar ur punkterna var
inte svårt, då det finns en funktion i ArcView för detta. "Circle.make" användes i ett script,
"CirkelUrPunkt" (se bilaga 12.3), som plockade in mina nyskapade punkter och skapade
cirkelpolygoner utifrån dem. Det blev ett datamässigt tämligen stort skikt på ca. 50 Mb.

8.7 Ny beräkning av vegetationsandelar
När jag försökte beräkna vegetationsandelarna med "Tabulate areas" för alla cirklarna
samtidigt så blev det på något sätt för mycket för ArcView. Jag var tvungen att dela upp
skiktet i 34 mindre skikt med bara max 270 cirklar i varje för att ArcView skulle kunna utföra
beräkningarna. Innan uppdelningen rensade jag bort några hundra cirklar som inte täckte
tillräckligt med vegetation för att kunna användas eller låg helt utanför kommunen. Antalet
minskade då från en bit över 9000 till något över 8000. Något osmidigare blev det ju, men det
var det enda sättet jag kunde komma på att lösa problemet med. Tack och lov så tog det inte
så lång tid att utföra var och en av de 34 vegetationsberäkningarna. Var och en resulterade i
en dBase-fil döpt till det högsta punkt/cirkelnumret i filen, till exempel "4720.dbf", som jag
på numera känt manér tog in i Excel och räknade om till procent och roterade. Där upptäckte
jag också genom meddelandet "Division by 0" när jag dividerade delytorna med totalytan att
ett fåtal cirklar hade täckt enbart vatten och därmed tog jag bort dem. Varje fil sparades som
en ny efter behandlingen i Excel och fick då exempelvis namnet "tt4720.dbf" bara för att
skilja dem åt från ursprungsfilerna.
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Inför appliceringen av formeln för musselstatus på de nya punkterna vore det praktiskt om de
kunde slås ihop till bara en tabell istället för 34. Jag skapade tabellen "Cat9000.dbf" som
skulle innehålla alltihop och såg till att denna och de 34 dBase-filerna var de enda som var
intagna i ArcView:s projektfönster. I "Cat9000.dbf" hade jag sett till att lägga in alla fält
redan från början. Ett script, "SlåIhopTabeller" (se bilaga 12.4), plockade in de 34 tabellerna i
en lista och gick sedan igenom en tabell i taget och förde över alla värdena till "Cat9000.dbf".
Förutom alla värdena fanns också punktnumren i ett textfält då de i areaberäkningen i
ArcView en gång skrivits som exempelvis "Value_164" eftersom man inte kan ha rena
numeriska värden som fältnamn. För att senare kunna knyta tabellen till punktskiktet måste de
ha ett gemensamt fält, lämpligtvis med punktnumren. Dessa måste då göras om till numeriska
värden igen och på något sätt få bort "Value_". Detta löste jag på ett något märkligt sätt. Jag
tog in hela "Cat9000.dbf" i Excel och skapade en ny kolumn vid namn "Punktnr" till vilken
jag kopierade över alla "Value_"-värdena, varefter jag minskade ner bredden på kolumnen
tills man inte kunde läsa de första sex tecknen utan bara själva siffrorna. Därefter sparade jag
filen och då sparades bara de tecknen i kolumnen som syntes, det vill säga bara siffrorna, och
sedan kunde jag sedan enkelt formatera kolumnen till numeriska värden. Varför det fungerade
så vet jag inte men det löste ett problem för mig på ett enkelt sätt. När tabellen återigen togs in
i ArcView fanns ett numeriskt fält som gick att knyta till motsvarande fält i punktskiktet.

8.8 De nya punkternas lämplighet för musslor
Själva appliceringen av formeln var inte så komplicerad. Efter att ha skapat ett nytt fält för
musselstatusen i "Cat9000.dbf" skrev jag ett script, "Beräkna01status" (se bilaga 12.5), som
gick igenom alla raderna, hämtade andelarna av vardera vegetationstyperna 12 och 52,
beräknade lämpligheten för musslor med formeln och skrev in detta i fältet. Fältet hade
egentligen döpts till "01status" men då ArcView inte vill ha numeriska värden först i
fältnamnet så bytte den själv nollan mot ett Z och fältet heter således "Z1status". För att kunna
visualisera musselstatusen för de ursprungliga punkterna gjorde jag en "Join" mellan
"Cat9000.dbf" och "Nypkt.dbf". Då kunde jag använda fältet "Z1status" för att färga
punkterna olika och på så vis lätt se värdena. Men först behövde jag en lämplig klassning.

Musselvärdet visade sig ligga mellan –1,63 och +29,50 och värdena delade jag upp i grupper
enligt tabell nedan.

Tabell 4: Uppdelning av värdet för musselförekomst

Värde Färg Symbol Betydelse
-1.63 - -1.6 Rosa

�
Extremt värde, dessutom utan de två betydande
vegetationstyperna = troligen inga musslor

-1.6 - 0.2 Röd
  �

Runt 0 = inga musslor

0.2 - 0.8 Blå
  �

Osäkert eftersom värdet är mellan 0 och 1

0.8 - 4.0 Mörkgrön
  �

Runt 1 = musslor borde finnas

4.0 - 29.5 Ljusgrön
  �

Extremt värde = osäker betydelse och troligen inga
musslor

En teckenförklaring gjordes med denna uppdelning och applicerades på "Nypkt.shp".
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Figur 3: Exempel på nya punkter klassade med färg

������
��

�
� �
�� � �

�
� �

�
���

�
�
�

�� �
�

���

�
�

�
� ��

��

�

�
�

�
�
�

��

�

�

�
�

�
�
��� �

�����
�

�
��

�
�

�
�
���

� �

�

�
�
�
�

��� �

�

�
�
�

���
�
��

��
�

�
�

�
�
�0 1 2 3 4 Kilometers

8.9 Inventeringen och dess resultat
Utifrån de nu färglagda punkterna valde jag ut 16 bäckar som jag tänkte kontrollera. Antalet
blev inte större eftersom tiden jag hade att inventera dem var begränsad. För att kunna titta i
bäckarna behövdes vadarbyxor och vattenkikare, vilka jag lånade av Anders Håkansson i
Dragnäs respektive Miljökontoret på Kiruna kommun.

8.9.1 Inventeringen
Först besökte jag ett par av Länsstyrelsens inventerade ställen för att se hur flodpärlmusslan
och dammusslan ser ut i vattnet så att jag inte skulle göra misstaget att blanda ihop dem.
Dessa ställen var nummer 52 (dammussla) söder om Kåbdalis och 206 (flodpärlmussla)
sydost om Jokkmokk och de är markerade med sina nummer på kartan nedan.

Nästa steg var att köra ut till mina valda ställen eller i alla fall så nära det gick att komma via
väg. Iförd vadarbyxor, mygghatt, vattenkikare och myggmedel tog jag mig sedan ut i bäcken.
Där rörde jag mig långsamt från bäckens ena sida till den andra alltmedan jag spanade ner i
vattnet och klev sedan fram någon meter för att göra om manövern. På detta vis inspekterade
jag 50 – 150 meter av bäcken i de bäckar där det gick. Det jag spanade efter var musslor som
sitter med ena ändan ner i sanden. Flera gånger tyckte jag mig se musslor, men när jag petade
lite på dem med stöveln eller en pinne visade de sig vara stenar med till synes rätt form.
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Figur 4:  Bäckar jag menade att inventera
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8.9.2 Problem
Inventeringen försvårades av ett flertal faktorer.

• Grumligt vatten som hindrade sikten ner till botten.
• Dyig botten som gjorde att jag fastnade och gav dessutom grumligt vatten.
• Djupt vatten gjorde det svårt att ta sig fram utan att blöta ner sig helt, trots att

vadarbyxorna räckte mig nästan upp till armhålorna.
• Låst bom över vägen fem kilometer innan bäcken gjorde att jag inte kom åt bäcken alls.

Är bommen som i ett fall i kombination med militärområde gör man nog bäst i att inte
försöka köra runt den.

• Långt avstånd att gå från väg till bäck kombinerat med sankmark eller tät skog som
försvårade framkomligheten.

• Forsar och alltför strömmande vatten hindrade sikten i vattnet och gjorde det svårt att
hålla vattenkikaren.

• För liten bäck gör att den lätt försvann i en ganska tät skog och alltså var svår att över
huvud taget lokalisera.

• Mygg. Kan tyckas vara ett överdrivet problem, men om man som jag blir vansinnig av att
ha en tät svärm på och kring sig under hela den tid jag var i vattnet, så är de svåra att
ignorera.
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8.9.3 Resultat av inventeringen
Av olika skäl kunde jag bara komma ner och titta i nio av de 16 bäckarna, där fem var sådana
att de enligt min tes borde ha musslor och fyra sådana att de inte borde ha musslor. Men
musslorna lyste med sin frånvaro i alla nio. Bara i fyra av de nio fallen kunde jag verkligen se
med egna ögon att det inte fanns några musslor. Två andra var så små och grunda att de
omöjligt kan undgå att bottenfrysa på vintern vilket betyder att det inte kan finnas några
musslor där då de inte tål att frysas in. Tre var grumliga och hade dy eller växter på botten,
vilket bör betyda att det inte finns musslor där eftersom de vill ha klart vatten och dy kväver
unga musslor.

Således blev resultatet ganska magert och intetsägande. Sannolikheten att jag skulle hitta
några musslor alls var redan från början inte så hög på grund av osäkerheten i metoden och
faktorerna. En inventering med totalt kanske 50 bäckar istället för 16 hade varit mer
tillförlitlig men skulle tagit betydligt mer tid i anspråk. När jag kommit fram till detta var min
tanke att Skogsvårdsstyrelsen till nästa sommar skulle kunna göra en ny inventering med
många bäckar för att verkligen se om min hypotes stämde. Så blev dock inte fallet.

Tabell 5: Bäckarna jag menade att inventera och resultatet av inventeringen

Nr Sträckans lokalisering Musslor
i teorin

Musslor vid
inventering

Kommentar om
inventeringen

1 Bäck V om Appokälven Ja - Låst bom över vägen.

2 Kuorsjojåkkå Ja - Låst bom samt militärområde.

3 Små bäckar O om Sikån Ja Osannolikt Bäcken ca. 0,5 m bred och mycket
grund.

4 Bäck 4-5 km ost om Holmträsk,
rinner från NV

Ja Nej Ca. 30 cm djup och lite grumlig.

5 Nottjärnbäcken Ja Nej Hittade inga trots klart vatten.

6 Bäck som rinner ner i Görjeån N om
Kåpponis

Ja - Tät skog och långt avstånd att gå från
vägen till bäcken.

7 Puollesjåkk Ja - Sumpmark och gott om mygg.

8 Aimojåkk Ja Såg ej Djupt, grumligt, mycket växter på
botten.

9 Bäck N Valtavare, rinner ner i Stora
Lule älv

Ja Nej Hittade inga trots klart vatten.

10 Bäck S om Södra Tjalmejaure Ja - Fann aldrig bäcken, om det inte var
en med bredden 20 cm.

11 Rimojåkk Nej Nej Damm nedströms. Bäcken svår att ta
sig fram i p.g.a. strömt vatten och
stora stenar.

12 Vid Kerkejaure, S om sjön
Sinkaljaure

Nej - Blöt omgivning och långt avstånd
från vägen.

13 Arpatsbäcken vid Vitbäcken Nej - Mycket brett vattendrag (Vitbäcken)
måste korsas för att nå fram, vilket
inte gick.

14 Liten bäck, rinner från V ut i Lilla
Luleälven vid Linjeudden/Blåberget

Nej Osannolikt Bäcken ca. 0,5 m bred och grund.

15 Bäck vid sjöar, i närheten av
flygfältet, halvvägs mellan Larve
och Lilla Lule älv

Nej Såg ej Grumligt, dyig botten, vass.

16 Bäck S om Stenträsket, rinner norrut
ner i detta

Nej Såg ej Dyig botten, ganska grumligt,
sumpmark i omgivningen.
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8.10  Ett fel upptäcks och åtgärdas
Medan jag skrev på rapporten och grunnade på resultatet fick jag plötsligt syn på en liten
märklighet som jag inte tyckte mig känna igen. Det var utresultatet från den logistiska
regressionen (kapitel 8.4) som inte såg helt rätt ut. Vid närmare betraktelse såg jag att där stod
det att av 22 observationer så hade 16 musslor och 6 inga musslor. Naturligtvis ska det vara
14 mot 8 (se kapitel 8.1) och inget annat. Jag hade alltså av någon för mig oförklarlig
anledning för två av punkterna bytt värdena i "07status" och "01status" från att visa
musslornas frånvaro till att visa deras närvaro. De felaktiga punkterna visade sig vid en
jämförelse mellan indatat till SPSS och ursprungsfilen från Länsstyrelsen vara nummer 207
och 210. Detta lilla fel betydde att det som den logistiska regressionen kommit fram till om
mina variabler inte stämde och därmed stämde inte heller den formel jag kommit fram till.
Måhända var det kanske inte vegetationstyperna 12 och 52 som var signifikanta? Det enda jag
kunde göra var att ta in mitt nu korrekta indata i SPSS igen och göra om den logistiska
regressionen. Men denna gång blev det inte ett lika enkelt och vackert utresultat. Oavsett vilka
variabler jag testade i olika kombinationer med varandra så var det inga som kunde tolkas
som så betydelsefulla att de kunde användas i en formel. Några kombinationer gav ett väldigt
fint "rutnät", ungefär som exemplet nedan, men hade då signifikansvärden som var alldeles
för höga och låg på minst 0,2. Andra kombinationer gav bra signifikansvärden men samtidigt
ett "rutnät" som förklarade mindre än hälften av Länsstyrelsens punkter rätt. Jag kunde alltså
inte få fram en ny formel på detta sätt.

Figur 5:  Exempel på nytt utresultat från SPSS.
                Signifikansvärdet för exemplet var samtidigt alldeles för högt.

Predicted
                   ,00    1,00     Percent Correct
                     0  I    1
Observed        +-------+-------+
   ,00      0   I    7  I    1  I   87,50%
                +-------+-------+
   1,00     1   I    1  I   13  I   92,86%
                +-------+-------+
                           Overall  90,91%

Det verkade som om det inte fanns någon enkel linjär lösning som förklarade förekomsten av
musslor. I alla fall inte när jag använde 22 observationer som bakgrund. Antalet observationer
kan helt enkelt vara för få för att man ska kunna få ett statistiskt hållbart resultat. Vad man
skulle kunna göra för att få rätt på problemet kunde vara att använda sig av Länsstyrelsens
alla 111 punkter i Norrbottens län och göra om det hela med dem istället. 111 observationer
borde statistiskt utgöra ett betydligt bättre underlag än 22.

8.10.1 Neurala nätverk
En mycket mer komplicerad lösning kan man få med ett neuralt nätverk. Den blivande
rymdingenjören Anna Hoberg som i sitt eget examensarbete arbetade med neurala nätverk,
erbjöd sig att testa mina variabler med ett sådant. Med ett visst program använde Anna
variablerna/vegetationstyperna 12, 13, 14, 41, 51, 52 och 58 och fick då ett fint resultat med
mycket bra signifikansvärde. Med de variablerna går det alltså att förklara förekomsten av
musslor. Utresultatet från ett neuralt nätverk består av en förteckning på värden som ett antal
faktorer i nätverket tränats fram till att ha för att det ska finnas en lösning. Värdena bildar en
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sorts formel som man sedan med samma program kan applicera på nya indata. Problemet är
man inte kan få fram formeln på ett sätt som gör att man kan använda den med något annat
program, till exempel ArcView eller Excel, utan den är låst i sina kryptiska faktorer som man
måste ha speciella program för att kunna använda sig av. Ett annat sätt för
Skogsvårdsstyrelsen att fortsätta är att skaffa sig ett program för neurala nätverk och använda
det för de 111 punkterna och räkna utifrån det. Med tanke på att naturen inte är linjär utan
väldigt komplicerad kanske nätverket skulle kunna vara en lösning som mer speglar den
komplexa verkligheten.
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9 Slutsatser och diskussion

Projektet mynnade ut i en sorts hypotesprövning där jag testade hypotesen att med 22
observationer som grund statistiskt kunna utreda vilka vegetationstyper i avrinningsområdets
närmaste 1600 meter som förklarar förekomsten av flodpärlmussla.

Målet som det är formulerat i kapitel 5 uppnåddes inte eftersom det verkar som att 22
observationer var för få för att statistiskt kunna säga någonting säkert om
vegetationsfördelningens betydelse. Skogsbrukets betydelse bortföll därför att jag tänkt
undersöka den genom att titta på förekomsten av hyggen och korsningar mellan vägar och
bäckar efter att ha fått fram vilka vegetationstyper som hade betydelse. Utsökningen av nya
ställen med förutsättning för musslor har inte lyckats på grund av att jag inte fått fram en
fungerande formel. Men för alla delarna har jag tagit fram metoder som bör fungera med ett
större underlag.

Skogsvårdsstyrelsen kommer att använda alla de 111 punkterna från Länsstyrelsens
inventering för att få ett bättre underlag i sitt fortsatta arbete med den här uppgiften. Min
metod kommer att användas och kompletteras med en undersökning om vilka sjöar och
bäckar som det finns öring i för att begränsa ner antalet lämpliga bäckar. Tanken från
Skogsvårdsstyrelsens sida är att kontakta fiskevårdsföreningar som bör ha en viss kunskap om
vilken fisk som finns var. De tänker också ta reda på mer om de olika vegetationstyperna med
avseende på utsläpp av näring och humusämnen till vattendragen.

Kontakten mellan min handledare Per Christoffersson och mig har varit ganska sporadisk. Vi
hade ett möte på Skogsvårdsstyrelsen i Luleå i mars 1998 för att formulera projektet och vi
sågs sedan inte igen förrän vid redovisningen i september. Där emellan hade jag skickat ett
och annat email med frågor till Per och Johan Eriksson som ordnade med datat. Så här efteråt
anser jag att kontakten nog borde varit lite tätare dels för att hålla alla informerade om hur
arbetet framskred och dels för att jag skulle känna lite mer närhet till dem som jag utförde
arbetet åt. Jag borde också haft mer kontakt med Mikael Krekula, min lärare i kursen Miljö
och mycket intresserad av flodpärlmusslan, bland annat i frågan om vilka vegetationstyper
som släpper ut vilka ämnen eftersom tanken funnits men av olika skäl inte tagits upp. Hans
kommentar till min formel bestående av typerna 12 och 52 var att han inte kunde tänka sig att
just dessa två skulle säga någonting om förekomsten av musslor eftersom de är så vanliga och
förmodligen är neutrala i sammanhanget.

En idé som jag delvis funderat på och som dök upp igen vid redovisningarna av
examensarbetet är att man på något sätt skulle kunna vikta den vegetation som ligger närmre
bäcken högre eftersom det som ligger närmast vattnet borde ha större inverkan på utsläppet av
ämnen. Det vatten som rinner genom vegetationen längre bort borde bli mer eller mindre
"silad" i betydelsen att en del ämnen som släppts ut borde tas upp av växter och djur på vägen.
För att göra detta skulle man kunna ha avrinningsområdena i rasterform och med värdet i
varje pixel från vegetationstypen, och sen skulle man kunna göra en funktion som beräknar
avståndet från varje pixel till bäcken och därmed ger den en vikt. Ett annat sätt är att göra en
buffring på exempelvis 100 meter runt bäcken och använda den för att märka ut de närmaste
vegatationspolygonerna ur avrinningsområdet. Sedan skulle man kunna ha dem som egna
vegetationsvariabler i den statistiska behandlingen och vikta dem högre där. Med båda dessa
metoder krävs dock att punkterna man beräknat avrinningsområden för inte får ha flyttats
alltför långt från bäcklinjerna.
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Vad det gäller inventeringen så finns det några saker jag borde tänkt på för att undvika en del
av de svårigheter som jag nu råkade ut för. När jag valde ställen att inventera borde jag tagit
större hänsyn till hur nära vägen de låg och vilken vegetation som fanns där emellan. Då
kunde jag undvikit att alltför sent upptäcka att det var en kilometer sankmark jag skulle ta mig
igenom för att nå fram till rätt ställe. Genom att välja sträckor närmare vägen hade en större
andel ställen kunnat kontrolleras. Vidare kunde jag hört efter med Skogvårdsstyrelsen om det
fanns områden som kanske var avspärrade, framför allt militärområden.

Beträffande bäckarna så hade det varit bra att ha uppgifter om bredderna för att på så vis
redan från början kunna utesluta alltför små vattendrag som högst troligt bottenfryser på
vintern och där musslorna därmed inte kan överleva. Om man vet bredden kan man sedan
lättare välja ett blandat urval bäckar att inventera för att inventeringen med större säkerhet ska
bli mer heltäckande.

För att komma förbi avgränsningen med bäckar från Blå kartan och ta med även en del
vattendrag som är polygoner i vegetationskartan försökte jag konstruera en funktion som
följer en polygons riktning om den är långsmal. Avsikten var att även där placera ut punkter
med jämna mellanrum för att kunna undersöka lämpligheten för musslor i bredare vattendrag.
Musslor har påträffats i vattendrag av olika storlek och det vore synd att utesluta många
lämpliga ställen bara på grund av att de representeras av en polygon i stället för en linje. Ett
antal timmar spenderades på funktionen men det var för svårt att lösa problemet. Ett alternativ
skulle kunna vara att manuellt rita punkterna för de lämpliga vattendragen, men det stora
antalet vattendrag gör att det bara skulle bli tidsödande.

För att underlätta den framtida beräkningen och sammanställningen av andelarna vegetation i
cirklar för hela länet bör ett antal script skrivas. Då maximalt 270 cirklar samtidigt kunde
användas för själva beräkningen kan ett script skrivas som exempelvis automatiskt tar 270
cirklar, beräknar andelarna i m², sparar resultatet i en fil med standardiserat namn och sedan
gör samma sak för de nästkommande 270 cirklarna tills alla beräknats. I samma script kan
också kolumner och rader roteras för att undvika de många manuella greppen i Excel. Om
vegetationsdatat är uppdelat enligt kommungränserna kan man dela upp cirkelskiktet i flera
mindre skikt enligt dessa. Genom att bara behandla en kommun i taget kan man då minska ner
storleken på varje cirkelskikt som måste läsas igenom vid körningen av förut nämnda script.
Risken för att ArcView låser sig och tappar osparade data, vilket tyvärr inte är alltför ovanligt,
borde minska med denna metod.
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10 Flödesschema

10.1 Översikt över skapade filer
I tabellen nedan sammanfattas alla de filer som nämns i flödesschemat i kapitel 10.2.

Namn Dataformat Beskrivning
Filljo50 Raster Arc/Info Höjdmodellen efter utjämning av

"hål"
Flowdir Raster Arc/Info Flödesriktningar för varje pixel i

höjdmodellen
Flowacc Raster Arc/Info Flödesackumulationen, de "rännor"

vattnet skulle rinna i
Halvjokk.shp Polygon

ArcView
Märker ut den del av Jokkmokks
kommun som jag från början tänkt
arbeta med

Nyinvent.dbf Tabell dBase 4 Alla punkterna från Länsstyrelsen i
dBase-form

Jokkpunkt.dbf Tabell dBase 4 De punkter som fanns i Jokkmokks
kommun

Jokkpkt2.shp Punkter ArcView De flyttade punkterna i Jokkmokk
Watshpt Raster Arc/Info Avrinningsområden

Nywatpoly.shp Polygon
ArcView

De digitaliserade
avrinningsområdena med radien
1600 meter

Tarea1.dbf Tabell dBase 4 Innehåller vegetationsfördelningen i
kvadratmeter för de 22 punkterna

Vegarea.xls Tabell Excel Vegetationsfördelningen i procent
och med roterade rader och
kolumner

Clamp.sav Data SPSS Indatafil till SPSS med
vegetationsfördelningen

Nypkt.shp Punkter ArcView Punkterna med ungefär 1000 meters
mellanrum på bäckarna

Cirklar.shp Polygon
ArcView

Cirklar gjorda utifrån punkterna i
"Nypkt.shp"

Cat9000.dbf Tabell dBase4 Tabell med vegetationsandelarna för
de 9000 punkterna i "Nypkt.shp"

Nypkt.dbf Tabell Tabellen till "Nypkt.shp"

Nypkt.avl Teckenförklaring
ArcView

Teckenförklaring med klassningen
av punkterna i "Nypkt.shp"

Utpunkt.shp Punkter ArcView De 16 ställen jag valt att inventera
Utstrack.shp Polygon

ArcView
Visar sträckorna i bäckarna jag valt
att inventera
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10.2  Flödesscheman

10.2.1 Metod för framtagande av formel

Kopiering av datat

"Jokkpkt2.shp"

"Jokk50"

"Filljo50"

Fill

Flow direction

"Flowdir" Flow accumulation

"Flowacc"

"Invent.xls"

"Halvjokk.shp""Nyinvent.dbf"

"Jokkpunkt.dbf"

"Jokkpkt2.shp"

Intersect

Flytt av punkter

Sparas som

Watershed

"Watshpt"

Manuell digitalisering av
polygoner runt områdena

"Nywatpoly.shp"

"Vegyta.shp" Tabulate areas

Scriptet "Watershed 22"

(Flera gånger)

"Tarea1.dbf"

"Vegarea.xls"

Beräkning och
rotation i Excel

"Clamp.sav"

Logistisk regression

Variabler av betydelse Formel
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10.2.2 Framtagning av nya punkter, beräkning av deras lämplighet för musslor

"Backar.shp"

Along

"Nypkt.shp"

Circle.Make

"Cirklar.shp"

Tabulate areas
34 gånger

Uppdelning i
mindre skikt

34 skikt med cirklar

34 dBase-
tabeller

Beräkning och
rotation manuellt
34 gånger

34 nya dBase-
tabeller

Sammanslagning

"Cat9000.dbf"

Scriptet
"PunktPåLinje"

Scriptet
"CirkelUrPunkt"

Scriptet
"SlåIhopTabeller"

Formeln används
Scriptet
"Beräkna01status"

Formel

Fortsättning på nästa sida
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"Cat9000.dbf" med
beräknad sannolikhet för
musslor

"Nypkt.avl"

Join

"Nypkt.dbf"

"Nypkt.shp" med fältet för
sannolikhet för musslor

Load

Punkter färglagda efter
sannolikheten för musslor

Val av ställen
att inventera

Digitalisering av
de valda ställena
som punkter

"Utpunkt.shp"

Digitalisering av de
valda sträckorna
längs bäckarna

"Utstrack.shp"

Inventering

Fortsättning från förra sidan
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12 Bilagor
Dessa fem script, skrivna i ArcViews objektorienterade språk Avenue, använde jag under
arbetets gång för att utföra en del beräkningar och förenkla grepp som berörde ett stort antal
poster i tabeller eller punkter. Vid berörda avsnitt i kapitel 8 finns hänvisningar till scripten.

1: Watershed 22

' Grunden för att göra avrinningsområden för punkterna i Jokkpkt2.shp.

F1 = av.GetProject.Finddoc("Flodpärlmussla").FindTheme("filljo50").GetGrid
FD2 = av.GetProject.Finddoc("Flodpärlmussla").FindTheme("flowdir2").GetGrid
Punkter =
av.getproject.finddoc("Flodpärlmussla").findtheme("jokkpkt2.shp").GetFtab
FaltNamn = Punkter.FindField("Shape")
pktlista = list.make

for each punkt in Punkter
   pktlista = pktlista.add(Punkter.ReturnValue(FaltNamn, punkt))
end

MPut = MultiPoint.Make(pktlista)
Proj = Prj.MakeNull
utGrid2 = F1.ExtractByPoints(MPut, Proj, False)
utGrid = FD2.Watershed(utGrid2)
utGrid.SaveDataSet("c:\sandra\x-jobb\av-projekt\griddar\
   watshpt".AsFileName)

2: PunktPåLinje

' Skapar punkter på bäcklinjerna med någorlunda jämna mellanrum och reducerar de som
' ligger dubbelt eller trippelt till bara en.

vyn = av.getproject.finddoc("Flodpärlmussla ")
backar = vyn.findtheme("backar.shp").getFTab
backfalt = backar.findfield("shape")
punktlista = list.make
NumLinjer = backar.GetNumRecords

for each linjeRec in backar
   Fortsatt = av.SetStatus(linjerec*100/NumLinjer)

   linje = backar.returnvalue(backfalt, linjeRec)
   linlangd = linje.returnlength
   IF (linlangd < 200)
   THEN
      PunktLista.Add(linje.along(50))
   ELSE
      PunktLista.Add(linje.along(0))
      PunktLista.Add(linje.along(100))
      IF (linlangd > 1000)
      THEN
         NumHopp = linlangd / 1000
         HoppProcent = 100 / ( NumHopp + 1 )
         FOR EACH Hopp IN 1 .. NumHopp
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            PunktLista.Add(linje.Along(Hopp*HoppProcent))
         END
      END
   END
END
av.ClearStatus

UnikPunkt = List.Make
P1Num = 0

for each punkt1 in PunktLista
   av.SetStatus(P1Num * 100 / NumLinjer)
   Funnen = 0
   P2Num = 0

   for each punkt2 in PunktLista
      if (not Fortsatt) then
         break
      else
         IF (P2Num > P1Num)
         THEN
            IF (punkt1 = punkt2)
            THEN
               Funnen = Funnen + 1
            END
         END
         P2Num = P2Num + 1
      End
   END
   IF (Funnen < 1)
   THEN
      UnikPunkt.Add (Punkt1)
   END
   P1Num = P1Num + 1
END

FaltList = { Field.Make ( "IdNr", #FIELD_LONG , 16, 0 ) }

Num = 1

NyaPunkter = FTab.MakeNew("c:\sandra\x-jobb\av-projekt\nypkt".AsFileName,
   point)

NyaPunkter.AddFields (FaltList)
pf1 = NyaPunkter.findfield("IdNr")
NyaPunkter.SetEditable(True)
PunktFalt = NyaPunkter.FindField("Shape")

For each rad in UnikPunkt
   Nr = NyaPunkter.AddRecord
   NyaPunkter.SetValue(PunktFalt, Nr, UnikPunkt.Get(Nr))
   NyaPunkter.SetValue(Pf1, Nr, Num)
   Num = Num+1
End

NyaPunkter.SetEditable(False)
MsgBox.Info(UnikPunkt.Count.AsString, "Antal unika punkter")
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3: CirkelUrPunkt

' Gör en cirkel med radien 1000 m för varje punkt i "Nypkt.shp".

vyn = av.getproject.finddoc("Flodpärlmussla")
Punkter = vyn.findtheme("nypkt.shp").getFTab
punktfalt = Punkter.findfield("shape")
cirklar = FTab.MakeNew("c:\sandra\x-jobb\avprojekt\shapefiler\ cirklar"
   .AsFileName, polygon)
cirkfalt = cirklar.FindField("Shape")
IdFalt = { Field.Make ( "Id", #FIELD_LONG , 16, 0 ) }
Cirklar.AddFields (IdFalt)
circId = Cirklar.FindField("Id")

NumPunkter = Punkter.GetNumRecords
Num = 1

Cirklar.SetEditable(True)

For each pkt in Punkter

   av.SetStatus(pkt*100/NumPunkter)
   CiNr = Cirklar.AddRecord
   Cirklar.SetValue(cirkfalt,pkt,(circle.make(punkter.returnvalue
      (punktfalt,pkt),1000).AsPolygon))
   Cirklar.SetValue(circId,pkt,Num)
   Num=Num+1

End

av.ClearStatus
Cirklar.SetEditable(False)

4: SlåIhopTabeller

' Tar in de 34 tabellerna med procentandelar vegetation för cirklarna och slår ihop dem till en
' enda.

doclista = av.getproject.getdocs

tabellista = list.make
for each dokument in doclista
   if (dokument.is(table) and (dokument.getname <> "cat9000")) then
      tabellista.add(dokument)
   end
end

uttabell = av.finddoc("cat9000").getvtab
uttabell.seteditable(true)
nummer = 0

for each intabell in tabellista
   nummer = nummer+1
   av.setstatus(nummer*100/34)
   infaltlist = intabell.getvtab.getfields
   for each inrad in intabell.getvtab
      utraden = uttabell.addrecord
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      for each falt in infaltlist
         faltnamn = falt.getname
         varde = intabell.getvtab.returnvalue(falt, inrad)
         uttabell.setvalue(uttabell.findfield(faltnamn), utraden, varde)
      end
   end
end

uttabell.seteditable(false)

av.clearstatus

5: Beräkna01status

' Beräknar 01status, det vill säga "sannolikheten" för musslor för de 8000 punkterna med
' formeln.

cat = av.getproject.finddoc("cat9000").getvtab
statusfalt = cat.findfield("Z1status")
falt12 = cat.findfield("t12")
falt52 = cat.findfield("t52")

cat.seteditable(true)
radnr = 1

for each catrad in cat
   av.setstatus(radnr*100/8170)
   t12 = cat.returnvalue(falt12, catrad)
   t52 = cat.returnvalue(falt52, catrad)

   status =  (0.05213 * t12) + (0.31134 * t52) -1.63068

   cat.setvalue(statusfalt, catrad, status)
   radnr = radnr + 1
end

cat.seteditable(false)

av.clearstatus


