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FöRORD 

I anslutning till den fysiska riksplaneringen har många gånger framhål-
lits bristen på allmänna naturresursinventeringar. översiktliga vegeta-
tionskartor saknas t ex nästan helt i vårt land medan länder som Frank-
rike och Västtyskland har stora delar av sina länder kartlagda. 
Under senare år har utvecklingen inom flygbildstekniken, inte minst 
genom förbättringar av den infrarödkänsliga färgfilmen, skapat ett 
hjälpmedel med vilket förutsättningarna bör vara goda för en relativt 
snabb översiktlig vegetationskartering av Sverige. 
Undertecknad ansökte 1973 om medel hos Naturvårdsverkets forsknings-
nämnd för "Metodstudier av flygbildsteknikens möjligheter vid översikt-
l i g vegetationskartering". I ansökan föreslogs att den första metodstu-
di en skulle avse fjällvegetation. Behovet av vegetationskartor över fjäl-
len är stort, bl a med hänsyn till naturvårdsverkets uppdrag från jord-
bruksdepartementet att verkställa en utredning angående de svenska fjäll-
områdenas planmässiga användning inom ramen för modern naturvård. Medel 
erhölls för budgetåret 1973/74 (kontrakt nr 7 141/74) och förlängning 
erhölls för budgetåret 1974/75. 
Metodstudien, som nu slutrapporteras, har initierats och planlagts av 
undertecknad. Fil mag Margareta Ihse har under min handledning ensam 
svarat för datainsamling (flygbildstolkning och fältkontroller), bearbet-
ning och sammanställning av denna slutrapport. Ritare Birgit Hanson har 
svarat för all renritning·och renskrivningen av manuskriptet har utförts 
vid universitetsförvaltningens skrivcentral, Drottninggatan 95 A. 
Specialfotograferingar har utförts av statens lantmäteriverk med medel 
från statens delegation för rymdforskning. Delegationen har även bekostat 
fältinventeringar, som välvilligt har ställts till förfogande, inom 
Sitasjaure-området och Esrange-området. Dessa har utförts under ledning 
av FK Lars-Erik Liljelund, Botaniska institutionen vid Stockholms univer-. 
sitet, respektive FK Olof Eriksson, Växtbiologiska institutionen vid 
Uppsala universitet. 
Det är min förhoppning att resultaten i denna rapport kommer att leda till 
översiktliga vegetationskarteringar av fjällkedjan baserade på flygbilds-
teknik. 

Naturgeografiska institutionen 
Stockholms universitet 
Fe~ri.)~5 

,/..qpjf~4C~y~ 
, f Was tenson/ 

Kartmaterialet i erforderlig utsträckning godkänt ur sekretessynpunkt 
för spridning. statens lantmäteriverk 1975-09-10. 
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FLYGBILDSTOLKNING AV FJÄLLVEGETATION - EN METODSTUDIE FöR öVERSIKTLIG 
KARTERING 
Margareta Ihse och Leif Wastenson 

SAMMANDRAG 

Föreliggande uppsats behandlar flygbildstekniken möjligheter vid över-
siktlig vegetationskartering av fjällvegetation. Med översiktlig vege-
tationskartering menas här kartläggning i skalan 1:50 000 eller mindre. 
Behovet av en sådan inventering har aktualiserats av naturvårdsverket 
och flygbildste'knik är den enda realistiska möjligheten med hänsyn till 
de stora arealer det gäller. 

Fyra försöksområden har utvalts med hänsyn till att olika fjälltyper 
skall representeras; ett sydligt, nederbördsrikt och kalkfattigt fjäll, 
attfjället (Jämtlands län), två nordliga fjvllområden, Abisko och Sitas-
jaure (Norrbottens län) med variationeri berggrundsunderlag och klimat, 
samt ett område nedanför skogsgränsen, Esrange (Norrbottens län). 

Inom dessa områden har vegetationen klassificerats efter ett indelnings-
system, som bygger på seriebegreppet, i hed-, äng- och myrserien, samt 
med en påbyggnad av ståndortsfaktorer som fuktighet och näringsrikedom. 
Effekten av olika skalor och filmtyper, framförallt !R-färgfilm har 
testats. Tolkningen har vanligen skett i Zeiss Jena Interpretoskop men 
även Hi l d B8 Avi og ra ph har använts. 

Resultaten från -dessa områden visar att !R-färgfilmen är överlägsen den 
pankromatiska. Detta gäller i synnerhet klassificeringen, men även gräns-
dragningen. !R-färgfilm i skalan 1:50 000 synes vara väl anpassad till 
den föreslagna vegetationsindelningen, och vara det med hänsyn till så-
väl kostnader som karteringssäkerhet bäst lämpade materialet. En lämplig 
karteringsteknik samt tolkningsnycklar har utarbetats. 
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AERIAL PHOTO INTERPRETATION OF SWEDISH MOUNTAIN VEGETATION 
- A METHODOLOGICAL STUDY OF MEDIUM SCALE MAPPING 
Margareta Ihse & Leif Wastenson 

ABSTRACT 

This paper discusses the possibilities for medium-seale vegetation mapp-
ing in the Swedish mountains by aerial photo interpretation. Medium-
seale vegetation mapping is here understoact to be mapping at the scale 
1:50 000 or less. Such mapping has been startedwith the sponsorship 
of the National Environment Proteetian Board and aerial photo inter-
pretation is the only realistic possibility. 

Four experimental areas have been chosen, taken inta consideration that 
different types of mountains must be represented,a southern non-calcife-
rous mountain with high precipitation, attfjället (Jämtland), two north-
ern mountains, Abisko and Sitasjaure in Norrbotten with differences in 
geology and precipitation, and one area below the treelimit, Esrange in 
Norrbotten. 

Within these areas the vegetation has been interpreted, using a classi-
fication system, based on heath-, meadow- and mireseries and with an ad-
dition of environmental factors such as humidity and nutritional substanc-
es. The significance of different scales and films has been tested, with 
a special emphasis on infrared colour film. The interpretation has usual-
ly been made with help of a Zeiss Jena Interpretoscope, and Wild B8 Avio~ 
graph. 

The results show that infrared colour film is superior to panchromatic 
film. This is valid in particular for the classification but is also 
valid for the location of the boundary lines. The scale 1:50 000 in in-
frared colour film seems to be the most suitable for the proposed classi-
fication system, when considering the rate of mapping as well as the pre-
cision of the mapping. A suitable method of mapping and interpretation keys 
are developed as well . 

Note: English summary on page 110 
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Inom Sverige saknas praktiskt taget helt översiktliga vegetationskarte-
ringar, medan man i andra länder har väletablerade institut för vegeta-
tionskartering, t ex i Frankrike, Västtyskland, Sovjet, USA och Canada. 
I de flesta mellaneuropeiska länder sker vegetationskartering i varie-
rande skalor. I Frankrike sker genom Service de la Carte de la Vegeta-
tion i Toulouse en heltäckande översiktlig vegetationskartering i skalan 
1:200 000. Kartläggningen startades för ca 30 år sedan och täcker f n 
ca 2/3 av landet. En liknande kartläggning i samma skala sker i Väst-
tyskland och ledes av "Bundesanstalt fUr Vegetationskunde, Naturschutz 
und Landschaftspflege" i Bonn. Andamålet med dessa vegetationskarteringar 
är vanligen att skaffa underlag för fysisk planering. Vegetationskartan 
ger vid sidan av redovisningen av vegetationstypernas utbredning också 
indirekt information om en rad miljöfaktorer, t ex markfuktighet och 
näringsförhållanden. Med utgångspunkt från den naturliga vegetationen 
kan bedömningar göras om lämplig markanvändning. 

I Sverige har i anslutning till den fysiska riksplaneringen i flera sam-
manhang framförts krav på ett bRttre dataunderlag . Utredningsbehovet 
för fj ällreg.ionen understrykes i "Hushållning med mark och vatten" (SOU 
1971:75). Jordbruksdepartementet uppdrog 1970-02-06 åt statens natur-
vårdsverk att utreda de svenska fjällområdenas planmässiga användning 
inom ramen för modern naturvård . 

I ett nyligen publicerat utredningsprogram från "Fjällutredningen" (SNV, 
1975, PM 565, s 21) ställs krav på ett bättre naturvetenskapligt data-
underlag än det f n tillgängliga. Det gäller bl a en översiktlig kart-
läggning av fjällvegetationen som underlag för bedömning av enskilda 
fjällområdens botaniska skyddsvärde, men också en allmän utvärdering av 
hela fjällregionen . 

En vegetationskartering av fjällen belyser inte enbart den botaniska 
aspekten utan även den zoologiska, då vegetationen i hög grad bestämmer 
livsmiljön (biotopen) för en rad djurgrupper, t ex tillgång av föda, bo-
platser och skyddsmöjligheter. 

En vegetationskartering kan också lämna viktiga bidrag för bedömning av 
olika områdens lämplighet för friluftsliv. Turistiskt attraktiva områden 
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kan tas fram. Eftersom vegetationen i fjällområden i allmänhet återspeg-
lar sh0djupet erhåller man information, som kan användas som underlag 
vid planering av vandrings- och skoterleder och möjligen bidraga till 
avgränsning av lavinfarliga terrängavsnitt m m. Vegetationskartan upp-
lyser också om från vegetationssynpunkt svårframkomliga terrängavsnitt 
(sumpskogar, blötmyrar, snårvegetation). Vegetationskartan kan också 
tjäna som ett visst underlag för bedömning av ett områdes känslighet, 
exempelvis slitagetålighet och som jämförelsematerial för långsiktiga 
miljöförändringar. slutligen kan den utgöra underlag för renbetesinven-
teringar. 

BEHOV AV METODSTUDIER 

För kartläggning av så stora arealer som det här gäller- ca 750 mil 2 
om hela fjällregionen skall karteras- krävs en snabb och översiktlig 
karteringsteknik,som möjliggör en datainsamling,som kan redovisas i ska-
lan 1:50 000 eller 1:100 000. 

Flygbilder har länge använts som hjälpmedel vid översiktlig vegetations-
kartering i t ex Alaska (Stone, 1948) i Norge (Einevoll, 1958) i Frank-
rike (Rey, 1973), i Canada (Radforth, 1958) och i Arizona (Pettinger, 
1970). I Norge har ett antal vegetationskartor, delvis baserade på flyg-
bildsteknik, framställts, dels i skalan 1:10 000 (Hesjedal, 1973), dels 

skalan 1:50 000 (Larsson, 1974). 

Sverige har flygbilder främst använts vid storskaliga vegetationskarte-
ringar,men framförallt som hjälpmedel vid insamling av skogliga bestånds-
data. Vanligen användes då pankromatiskt flygbildsmaterial. Under senare 
år har den s k infrarödkänsliga färgfilmen fått ökad aktualitet (Arnberg-
Wastenson, 1972). Den återger olika vegetationsslag i större kontrast än 
svartvita bilder och ger god bildkvalitet även från hög höjd, då möjlig-
heten att penetrera dis är större i !R-området. I Sverige finns emeller-
tid inte någon större erfarenhet av tolkning i detta filmslag. Tolkningssä-
kerheten har undersökts när det gäller trädslag och högre vattenväxter 
(Wastenson et al 1972), myrvegetation (Björkbäck et al 1973), och för 
upptäckt av barkborreangrepp på granskog (Arnberg och Wastenson 1973). 
Exempel på storskalig kartering av strandängar och alvarvegetation ges 
i Wallentinus (1972) respektive Eriksson (1971). Ti1lämpad kartering av 
högre vattenvegetation sker sedan några år från !R-färgbilder över Mäla-
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ren, Hjälmaren och Vättern av naturvårdsverkets limnologiska undersök-
ning (Willen, 1972 och Andersson 1972). Tolkningsmöjligheterna av fjäll-
vegetation i olika flygbildsmaterial har överhuvud taget inte undersökts 
och erfarenheter av tolkningsmöjligheter i IR-färgbilder från hög höjd 
(skala 1:50 000) saknas helt. Det finns därför Ftt ~tort behov av sådana 
metodundersökningar för att fastställa tolkningssäkerhet, karterings-
hastighet och kostnader för en översiktlig vegetationskartering av fjäl-
len. 



• 

lO 

VEGETATIONSKLASSIFICERING FöR öVERSIKTLIG KARTERING AV FJÄLLEN 

ALLMÄN öVERSIKT 

Det finns flera principiellt olika klassificeringssystem, som kan komma 
i fråga vid en översiktlig vegetationskartering. Vid hitintills genomför-
da karteringar har också vegetationen klassificerats på ett antal olika 
sätt, bl a beroende på vilken del av världen och vilka vegetationstyper 
det gällt . 

Ekologin, dvs sambandet mellan vegetationstypen och omgivningen, är den 
viktigaste faktorn i de franska vegetationskartorna (Gaussen 1953, 1959, 
1960), medan vegetationens fysionomi, helhetsintrycket, har varit utgångs-
punkt för bl a den översiktliga kartering av jordens vegetationstyper, 
som utförts inom IBP (International Biological Program) (Fosberg, 1967). 
Mera allmänt karteras växtsamhällen, dvs kombinationer av arter som är 
växtsociologiskt definierade . 

När det gäller fjällvegetationen intar arbeten av Nordhagen (1943), Dahl 
(1956) och Gjaerevoll (1956) en central ställning. Det förslag, som inom 
IBP utarbetades med "förbund" som ktrtläggningsenhet, ansluter nära till 
Nordhagens arbete (Dahl m fl, 1971) . Detta förslag, som modifierats 1973 
(Dahl, 1973) ligger bl a till grund för det av Hesjedal utvecklade klassi -
ficeringssystemet för den vegetationskartering av fjällvegetation, som 
sker i Norge i skalan 1: 10 000 (Hesjedal, 1973). Eftersom vegetationsin-
delningen delvis måste anpassas till den tänkta kartskalan är denna in-
delning alltfö r detaljerad för att användas vid en översiktlig kartering 
i skalan 1:50 000 eller mindre . En kombination av växtsociologiska, ekolo-
giska och fysionomiska faktorer kan med fördel användas i denna kartskala 
och ligger till grund för den naturtypsinventering i skalan 1: 50 000 som 
gjorts i Norge (Larsson, 1974). 

öVERSIKTLIG BESKRIVNHIG AV ANVÄNT KLASSIFICERINGSSYSTE~1 

Det använda klassificeringssystemet,som utvecklats oberoende av Larssons 
arbete,bygger också på en kombination av fysionomiska och växtsociologis -
ka-ekologiska faktorer . När det gäller växtsamhällen är en huvudindelning 
i serier, hed-, ängs- och myrserien lämplig. Fysionomin, i fj ällterrängen 
främst videsnår och björkskog, är så vikti0 att dessa två enheter hör 
redovisas i huvudindelningen . Denna systematik kompletteras med stånd-
ortsfaktorer som markfuktighet och näringshalt (jfr Påhlson, 1972) . 
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t•1ed seriebegreppet som utgångspunkt framlades 1973 ett pre l i minärt för-
slag till vegetationsindelning för fjällvegetation av L-E Liljelund, 
Botaniska institutionen, Stockholms universitet. Systemet som redovisas 
nedan har tidigare publicerats (Ihse, 1974) 

HEDAR 

ÄNGAR 

Rished 
Gräshed 
Lavhed 

Lågörtsäng 
Högörtsäng 

MYRAR Fattigmyr 

VIDESNAR 

BJöRKSKOG 

Rikmyr 
Extremrikmyr 

Hedbjörkskog - lavrik 
- massrik 

Ängsbjörkskog- lågörtsrik 
- högörtsrik 

övriga karteringsbara enheter: Polygonmark, vindblottor, snölegor, ras-
mark, palsar, jokkdeltan, strandzon : klippstrand, blockstrand, sandstrand. 

Inom varje undergrupp anges 
med hänsyn till f~~!i9b~! om möjligt - skarp 

- torr 
- fri sk 
'" våt 

~ed ränsyn till ~~ri~92!i}}g~~g om möjligt - rik 
- n orma l 
- fattig 

Vegetationen inordnas i ett hierarkiskt system, där man kan välja fyra 
olika nivåer. Den första består av fem huvudgrupper , den andra av tretton 
undergrupper . Tredje och fjärde nivån tar hänsyn till ståndortsfaktorer-
nas fuktighet resp näringstillgång och innehåller teoretiskt sett maximalt 
52 resp 156 enheter. I praktiken är dock antalet avsevärt lägre . 

Erfarenheterna från fältarbeten och flygbildstolkning under 1973 visade 
att vissa modifieringar borde göras innan det slutgiltiga indelningssys -
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temet kunde fastställas (Ihse 1974 s 78). Endast inom några undergrup-
per har ändringar skett. De flesta modifieringarna hänför sig till att 
de fyra olika fuktighetsgradienterna inte kan anges för varje undergrupp. 
Detta beror dels på att de ekologiska förutsRttningarna inte är upp-
fyllda i fjällen, dels på tolkningsmöjligheterna i !R-färg 1:50 000. 

I tabell l redovisas det modifierade indelningssystem som har använts 
tolkningstesterna under 1974. 

- övr1ga Kartenngsnara Huvudgrupp Undergrupp enheter 

HEDAR Ris hed - skarp Polygonmark 
- torr Vindblottor 
- fri sk Rasmark-brant vegetat. 
- våt Jokkdeltan 
- r i k 

Gräshed z Lavhed o ..... 
1- ÄNGAR Lågörtsäng c:x: 
1-
w Högörtsäng 
(.!:l 
w MYRAR Fattigkärr > 
_J 
_J Rikkärr l<l: 
"":> BJöRKSKOG Hedbjörkskog LL.. 

Ängsbjörkskog 
Björkkärr 

VIDESNAR Videsnår 
SNöLEGEVEGETATION Extrem 

~1oderat 

Tab l. Vegetationsindelning av fjällvegetation för översiktlig kartering 

Classification of mountain vegetation for medium scale mapping. 

Denna vegetationsindelning är flexibel och kan lEitt anpassas t i 11 andra 
indelningssystem. Som exempel kan nämnas att i dessa metodundersökningar 
har fältkarteringar för andra ändamål kunnat utnyttjas, t ex K Warenbergs 
vegetationskarta över Ottfjällets renfarm. Möjligheten till jämförelser 
av de båda systemen framgår av bilaga l. En helt annan vegetationsindel-
ning (bil l),som här också utnyttjats,har framtagits av O Eriksson. Växt-
biologiska institutionen, Uppsala Universitet, för renbetesinventeringar 
(Erik s son 1972). 
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BESKRIVNING AV VEGETATIONsSAMHÄLLEN 

De olika vegetationssamhällena i indelningssystemet rymmer inom sig 
mindre enheter. Här ges en allmän beskrivning av dem och deras karakte-
ristika, illustrerademedmarkfotografier, tagna vid fältkontrolL För 
att så klart och entydigt som möjligt definiera de olika enheterna ges 
dels hänvisningar till växtsamhällen beskrivna av olika författare, 
t ex Du Rietz (1942), Nordhagen (1943), Sjörs (1956), Gjaerevold (1956), 
Dahl et al (1971), Warenberg (1973) och Larsson (1974), dels en mera 
utförlig artförteckning i bil 2 och 3. 

skorplavhed (fig 5) omfattar den högalpina regionens sterila blockmarker, 
täckta av skorplavar och inga eller få kärlväxter. större blocksänkor på 
lägre nivåer ingår också. 

Skarp rished (fig l) förekommer på vindexponerade ställen på torra åsar 
och kullar. Vegetationen, som består av lågvuxna, krypande ris, fjäll-
gröna, krypljung och kråkris bildar ej ett slutet vegetationstäcke. Lavar 
dominerar bottenskiktet och är på många ställen viktigt renbete. Vegeta-
tionen har små krav på näring och vatten. 

Torr rished (fig 2) hör till kalfjällets mest karakteristiska växtsam-
hällen och upptar de största arealerna. Den är näringsfattig med spar-
samt snötäcke. Kråkris dominerar tillsammans med dvärgbjörk, men även 
odon och lingon samt enstaka låga örter och smalbladiga gräs ingår. Bot-
tenskiktet består av både lavar och mossor. 

Frisk rished (fig 3) Låg- och subalpin hedtyp,som ofta bara förekommer 
i smala stråk. Den har bättre snöskydd än föregående samhälle och där-
med bättre fuktighetsförhållanden och näringsrikedom. Blåbärsris domi-
nerar i fältskiktet och bottenskiktet består av mossor. I övrigt före-
kommer en del av den torra rishedens arter, men högväxta i ett välut-
vecklat buskskikt. 

Våt rished är en heterogen grupp. Här ingår rena rismossar, med botten-
s~iktet av vitmossor och på tuvorna hjortron, ljung och kråkris, men 
också tuviga heterogena marker med torr rished på tuvorna och fattigkärr 
eller fuktängar emellan dem. Videinslaget är ofta stort. 

Rik rished finns i låg och mellanalpin region på kalkhaltig berggrund 
(kalkmarmor, glimmerskiffer, amfibolit, diabas). I de torraste områdena 
bildar fjällsippan heltäckande mattor, ofta blandat med kantljung. Heden 
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är rik på gräs och örter och har många arter gemensamma med mera ängs-
artade, delvis också kärrartade samhällen. Detta gör den emellanåt svår-
bestämbar i fält. 

Gräshed (fig 4) upptar stora arealer framförallt i mellanalpin region. 
I den torrare typen dominerar styvstarr och klynnetåg med lavar i botten. 
Inslaget av lågväxta ris gör att gränsen mot torr rished ibland kan va-
ra diffus. Den friskare typen med kruståtel, vårbrodd eller stagg finns 
ofta bara som smala bårder där snötäcket är långvarigt och föres därför 
ofta av olika författare till snölägevegetation. 

Lågörtsäng {fig 6) omfattar ett stort antal ört- och gräsrika samhällen• 
mestadels krävande både på näring och fuktighet. Snötäcket varierar från 
moderat till mäktigt. De vanligaste arterna på kalkfattig mark är smör-
blomma, blodrot, svarthö. Fjällviol växer ibland i täta mattor längs 
jokkar. På kalkrik mark är artantalet mycket större och de fuktigare 
ängarna kan vara svåra att avgränsa från extremrikkärren. 

Högörtsängarna (fig 8) är frodiga samhällen med storvuxna gräs och örter. 
De förekommer mest på kalkrik mark, men vissa typer finns även på kalk-
fattig, som den kalkskyende fjällbräken,som bara finns i mycket smala 
band längs steniga jokkar. Som undervegetation i björkskogen,men även 
en bit upp i lågalpin terräng, finns stormhatt, tolta och midsommarbloms-
ter, ofta i lutande terräng med friskt översilningsvatten. En praktfull 
form med smörbollar förekommer endast i de norra fjällen. 

Fattigkärr {fig 9) är vanligen djupa och blöta kärr i sänkor och för-
djupningar, dominerade av olika starrarter och med en bård av gråviden. 
De intar ofta stora arealer, då som backmyrar i lutande terräng, med 
stort inslag av tuvsäv och ängsull. 

Rikkärr förekommer endast på kalkunderlag, men alla kärr på kalkgrund 
är ej utbildade som rikkärr. Krävande starrarter ingår och ofta lågörter. 

Videsnåren (fig 10) har fältskikt av både hed- ängs- och kärrkaraktär. 
Gråvidearterna dominerar. De följer oftast jokkarna som smala stråk och 
som sammanhängande större områden strax ovanför skogsgränsen. Ängsvide-
snåren kan möjligen skiljas ut som en undergrupp. 

Hedbjörkskogen (fig 11) är en trädbevuxen parallell till de torra och 
friska rishedarna och den viktigaste och vanligaste björkskogstypen. 
Marken är vanligen torr och näringsfattig och har ett relativt tunt 
snötäcke. Buskskikt saknas. 



-----
15 

~ngsbjörkskog (fig 12) är artrik och krävande. Den uppträder vid bättre 
näringstillgång och rörligt, ytligt grundvatten. Fältskiktet består 
ibland av lågörter, som den hönsbärsdominerade typen, men oftast av hög-
örter med ett buskskikt av gråviden. Den upptar relativt små arealer, 
och förekommer ofta bara som smala fuktigare stråk i hedbjörkskogen. 

Moderat snölega (fig 7) är betingad av ett mäktigt och långvarigt snö-
täcke. De upptar stora arealer i hög- och mellanalpin region. Typen 
innehåller både kalkfattiga snölegor med dvärgvide, dvärgfingerört och 
dvärgnoppa och kalkrika med polarvide och purpurbräcka. Gränserna mot 
både den friskare gräsheden och lågörtsängen är många gånger diffusa 
och kan vid översiktlig kartering vara svåra att göra. Vid andra klassi-
ficeringssätt räknas ibland dessa typer in under snöl·egevegetation 
(se bil 2). 

Extrem snölega (fig 5) är ej snöfri varje år eller är extremt sent utsmält. 
Kärlväxter saknas och där växer endast snölegemossor. Om marken är snö-
fri är den alltid fuktig, ofta översilad. 

Rasmark och brantvegetation är en komplex typ med stora variationer i 
sammansättning och näringsförhållanden. Den förekommer på berghyllor 
och i rasmark. 

En sammanställning av veqetationstyperna och deras viktigaste karakteri-
stika ges i tabell 2. 



Vegetation s typ Dominerande arter Näri ngsför- Fuktighets- Snötäckets S litstyrka An m. hållande förhål l ande varaktighet o djup 

skorplavhed skarplava näringsfattig varierande mycket stor omfattar högalpi-
kalt berg vindexponerad na regionen 

rished, skarp kråkris näringsfattig extremt torr nästan snöfri mycket stor ej slutet veg. 
fjällgröna vindexponerad täcke på torra 
krypljung tunt - saknas åsar o kullar 
lavar eller högfjäll 

rished, torr k råk r i s moderat till torr, bättre vat- nästan snöfri, men nycket stor vanligaste veg. 
dvärgbjörk näringsfattig tenförsörjning mäktigare snö- typen i låg och 
l i ng on än skarp hed täcke än före- mellanalpin 
lavar, mossor gående, tunt region 

ris hed, fri sk blåbär moderat närings- frisk tidigt snöfri, medelstor smala zoner 
dvärgbjörk rik skyddad, bättre 
grå vi den snöskydd än torr 
mossor hed, medel 

rished, våt hjortron näringsfattig våt mede l stark tuvig mark, 
grå vi de starkt komplex 
dvärgbjörk 
vitmossor 

ris hed, rik fjällsippa mycket näringsrik torr - frisk tidigt snöfri, svag mycket stor art-
kantljung skyddad rikedom 
mossor m fl tunt - medel 

gräshed, torr klynnetåg näringsfattig torr näs t an snöfri , medelstark dominerar i mel-
styvstarr vindexponerad lanalpin region 
l a var medel 

igräshed, fri sk vårbrodd näringsfattig fri sk sent snöfri medelstark smala zoner 
; k rus tåt e l medel ' : 

lågörtsäng s r00 rb l amma näring s rik frisk - våt tidigt snöfri svag - medelstark stor artrikedorn 
ormrot sent snöfri 
f j ä l l vi o l m fl medel - mäktigt 

-- ----·--
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högörts äng, smörboll ar ~ycket näringsrik frisk - våt, ofta sent snöfri svag frodig, med stor 
kalkäng midsommarblomster sippervatten medel - mäktigt artrikedom 

m fl 

fattigkärr starrarter näringsfattig våt - öppet vatten svag - medelstark vanl. djupa myrar 
grå vi de i sänkor men ock-

så backmyrar 

rikkärr stamarter, krävan- näringsrik våt - öppet vatten svag stor artrikedom 
de örter 

videsnår rvidearter näringsfattig- torr - våt mycket stor - videsnår, med 
rik mede l stark fältskikt av både 

hed och ängskarak 
tär 

hedbjörkskog fältskikt:kråkris näringsfattig torr - frisk tidigt snöfri mycket stor trädbevuxen 
b l å bä r mede l - tunt parallell till 
lavar, lav- och rishedar 
mossor n a 

ängsbjörkskog :fältskikt: högörts näringsrik frisk - våt, mäktigare snötäcke svag frodig, stor art-
i äng sippervatten än föregående rikedom 

medel 

snölega, moderat dvärgvide näringsfattig - rstarkt varierande mycket sent 
fjäll noppa näringsrik fukt i ghetsför- snöfri 
mos s l j ung hållande 

snölega, extrem snö l egemossor våt extremt sent kärlväxter saknas 
snöfri ej utsmält varje 

år 

rasmark- och brant- komplex typ med 
vegetation stor artvariation 

~- --- - -

!ab 2. Sammanställning av vegetationstyperna och deras viktigaste karakteristika. 
Summary of the plant commur'"':ies and some of tl·eir characteristic?l environmental factors. 
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Figl. Skarp rished på Njulla, Abisko. 

Very dry shrub 

Fig 2. Torr rished, Ottfjället. Fig 3. Frisk rished, Jlbisko. 
Dry shrub Fresh shrub 
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Fig 4. Gräshed. 

Grass dominated heath. 

Fig 5. skorplavhed och extrema snölegor i högalpin region. 

Crustlichen-dominated heath and extremesnowbeds in 
high alpine zone. 



Fig 6. Lågärtsäng, Autajaure. 

Meadow with low herbs. 
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Fig 7. r'loderat snölega, Ottfjället 

Moderate snowbed 

Fig 8. Hägörtsäng, Njulla, Abisko 

Meadow with high herbs 
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Fig 9. Fattigkärr, Abisko. 

Poor mi re 

Fig 10. Videsnår, Autajaure. 
W i 11 ow 
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Fig 11. Hedbjörkskog, Abisko 
Birch forest, sub-shrub type 

Fig 12. Ängbjörkskog, Teusajaure 
Birch forest, meadow type 
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TOLKNINGSV.\JJLIGHETER I OLIKA FLYGBILDSMATERIAL 

BESKRIVNING AV FöRSöKSot1RADEN 

Utgångspunkterna vid valet av färsöksområden har varit följande: 

l. Olika fjälltyper skall representeras, främst för att kunna belysa ev 
skillnader i tolkningsmöjligheter av vegetation vid varierande läge, 
sydliga resp nordliga fjäll, varierande berggrundsunderlag, kalkrikt 
resp kalkfattigt och olika klimc.t framförallt med avseende på neder-
bärden. 

2. Områden med redan befintligt flygbildsmaterial borde utnyttjas. 

3. Områden med befintligt fältmaterial och/eller möjlighet att snabbt 
erhålla fältdata borde utnyttjas. 

Enligt dessa principer har följande färsöksområden utvalts (fig 13) 

Fig 13. översiktskarta över färsöks-
områdenas l ä ge. 

Location of the test sites 
( north S~1eden) 

l. Ottfjället, Jämtlands län-
sydligt, kalkfattigt, neder-
bördsrikt 

2. Abisko, Norrbottens län -
nordligt, kalkrikt, torrt 

3. Sitasjaure - Teusajaure, 
Norrbottens län - nordliga, 
kalkrika och kalkfattiga, 
n e de rbärds rik a 

4. E s ranqe, Norrbottens l än -
barrskogsregionen, nedanför 
skogsgränsen 
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För varje delområde ges en kortfattad beskrivning av läge, areal, berg-
grund, jordart, klimat och vegetation . 

attfjället 

Området är ett sydligt lågfjällsområde i västra Jämtland, kalkfattigt 
och med hög nederbörd . Undersökningsområdets läge framgår av fig 14, där 
utnyttjade inventeringslinjer, testyta och karterat område visas . Inven-
teringslinjerna - total längd 5,9 km- går frän 590 m ö h till attfjäl-
lets topp på l 265 m ö h, en höjdskillnad på ca 600 m. Det karterade om-
rådet är 10,5 km2 och omfattar den subalpina björkskogsregionen och de 
låg- och mellanalpina regionerna. 

Berggrund, jordart och klimat spelar stor roll för vegetationen . 
Berggrunden inom Servskållan, dit attfjället hör, består av kvartsiter, 
arkoser och glimmerskiffrar med diabasgångar, bergarter rika på kvarts, 
men fattiga på kalkrika eller lättvittrade material. Endast diabasen 
innehåller mineral som i hög grad påverkar markens bördighet . I denna 
berggrund förväntas en artfattig flora, dock med inslag av rikare sam-

• hällen med mera krävande arter på diabasgångarna. 

Sambandet mellan jordart och vegetation är mycket svagt . Den översikt-
liga jordartskartan ger ej mycket ledning. Fördelningen av jordarter och 
vegetation i stort längs undersökningslinjerna framgår av nedanstående 
sammanställning. 

torr r i s hed kärr hedbjörkskog 

sand grus sand sandig normalblackig morän 

hedbjörkskog rished rished, kärr, videsnår 
I I 

sand. morän morän och vittringsjord ovan trädgränsen 

rished, gräshed, kärr, videsnår 
III ----------------------------------------------

morän och vittringsjord ovan trädgränsen 

IV 
rished, gräshed 

morän och vittringsjord ovan trädgränsen kalt berg 
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Fig 14. översiktskarta över färsöksytornas läge på Ottfjäl let. 

Location map of the experimental areas and test lines 
on Ottfjället. 

Moränen dominerar i stort sett och på denna finns de flesta förekom-
mande vegetationstyperna. En något annan bild hade kanske en mera de-
taljerad jordartskarta än den översiktliga i skalan l :200 000 visat . 

Nederbärden är ganska hög. Arsmedelnederbörden kan beräknas t i l l ca 
550 mm vid Ottsjän, medan den i vissa högre belägna områden troligen 
uppgår till dubbla mängden (Warenberg 1973) 

Terrängen i den alpina regionen karakteriseras här av terrassformigt 
ordnade avsatser mellan sluttningarna. De i 0- V gående avsatserna har 
grunda fattigkärr, omgivna av en krans av vide , och själva sluttning-
arna vegetation.som framförallt tillhär hedserien . 

Vegetationen i den s u b a l ·p i n a regionen domineras av hedbjärkskog, 
med ett ganska stort inslag av gran. De våta fattigkärren upptar i sko-
gen ganska stora områden . Endast Rå en lokal förekommer ängsbjärkskog, 
med dominerande högärter i fältskiktet, framförallt stormhatt (Aconiteum) . 
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Den l å g a l p i n a regionen domineras av torra och skarpa rishedar, 
samt fattigkärr. De friska rishedarnas utbredning är mycket liten. Kring 
fattigkärren och jokkarna brer videsnåren ut sig över stora arealer. 
Ängar förekommer endast på ett fåtal lokaler, liksom de friska gräshe-
darna. 

Den m e l l a n a l p i n a regi on en dom i n eras av torr gräshed med styv-
starr (Carex bigelowii) samt relativt tidigt utsmälta snölegor. Block~ 

marker och rasmarker påträffas även här. 

En del vegetationstyper saknas i detta område. Dit hör den högalpina 
regionens lavhed samt de kalkkrävande samhällena, med Dryashedar, rik-
myrar och extremrikmyrar. 

Ab i sko 

Området är beläget vid SV delen av Torneträsk Norrbottens län. Försöks-
ytornas läge framgår av fig 15. 

Område A, Njulla och B, Abisko Nationalpark, ligger inom ett torrt, kalk-
rikt fjäll, område C i Kuokelområdet i ett fuktigt, kalkfattigt urbergs-
område. 

Kopparåsen 

Skm 

Fig 15. översiktskarta över försöksytornas läge Abisko. 

Location of test sites in Abisko. 
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Område A ligger inom de västra Abiskohögfjällen. Det omfattar ca 85 km2 
och största delen av Abisko Nation~lrark ligger inom området. Höjden över 
havet varierar från 342 m vid Torneträsk till Njullas och Slåttatjåkkas 
toppar på l 169 resp l 191 m och omfattar de sub-, låg- och mellanalpina 
regionerna. Område B är ett detaljkarterat avsnitt på ca 4 km2. Det sträc-
ker sig i ost-västlig riktning från Abiskojåkk på 370 m ö h genom den 
subalpina björkskogsregionen över låg och mellanalpin region nära Njullas 
topp på l 169m ö h till Kåppasjåkka på västsidan. 

Berggrunden inom de västra Abiskohögfjällen består till största delen av 
högmetamorfa sediment, glimmerskiffer, vanligen granatglimmerskiffer. I 
denna ligger smala stråk av grafitskiffer och marmor, kalkmarmor. Inom 
de smala kalkstråken förväntar man sig en artrik och omvRxlande flora 
med kalkkrävande växtsamhällen av både hed- och Rngstyp. Även inom områ-
den med basiska bergarter, amfibolit och diabas1 kan mera krävande arter 
och samhällen förekomma. Kalkkrävande samhällen förekommer även där det 
enligt berggrundskartan inte finns kalk. Man bör dock beakta, att denna 
är en översiktlig karta i skalan 1:200 000, och att mindre kalkklyft kan 
~~örE:komrna. Sippervatten från sådana områden är kalkrikt och ger större 
utbredning åt kalkkrävande samhällen än berggrundskartan visar. Även de 
lättvittrade glimr.ierskiffrarna har stor betydelse för markens bördighet 
och ger upphov till en förhållandevis krävande flora. 

Ab·isko ligger i regnskugga, och i det s k Abiskofönstret är nederbörden 
rrycket låg, 300mm/år som normalvärde för 1931-60. De rådande västvindar-
na medför att östsidan av Njulla i stort sett ligger i lä. Snön ligger 
kvar länge och ger ett säsongmässigt tillskott av fuktighet. Man får där-
för ej så torra vegetationstyper, som man kunde förvänta av den låga ne-
derbörden. 

Vegetationen inom området är rik och omväxlande (Sandberg 1938, 1963). 
Alla. vegetationstyperna i den använda vegetationsindelningen (tab l) är 
här representerade, frånsett den högalpina regionens, som man här endast 
når på höjder över l 200 m ö h. Inom västra Abiskohögfjällen är det endast 
Låktatjåkka som når denna höjd. 

Den s u b a p i n a r e g i o n e n s björkskogar sträcker sig till 
ca 650 m ö h. Skogen är fortfarande gles efter insektsangreppen på 50-
och 60-talen. Massrik hedbjörkskog dominerar med ett fältskikt av kråk-
ris och blåbär. Frodig ängsbjörkskog utvecklas där fuktstråk med rörligt 
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vatten genomkorsar hedbjärkskogen. I skogens översta del, vid skogsgrän-
sen, finns ett välutvecklat buskskikt av vide, som fortsätter upp i den 
lågalpina regionen. Fältskiktet är art- och ärtrikt. Den subalpina re-
gionens hedar i Abiskodalen hyser en intressant flora. 

I den l å g a l p i n a r e g i o n e n s nedre del finns, förutom vi-
desnåren, praktfulla och frodiga. hägärtsängar, dominerade av smörbollar. 
Dessa förekommer i mindre omfattning även längs jokkarna och i lavin-
stråken. De ligger på kalkberggrund, liksom Dryashedarna och-ängarna, 
vilka upptar stora arealer. De torra och friska rishedarna ligger på 
kullarna och blandas ibland till en mosaik med ängsvegetation på mellan-
liggande, fuktigare mark. Snölegorna är på östsidan sent utsmälta och 
förekommer även i lågalpin region. De få kärren innehåller rikkärrarter 
inom kalkstråken. 

Den m e l l a n a l p i n a r e g i o n e n domineras av skarpa och 
torra rishedar, där kantljungen (Cassiope tetragona) intar en framträ-
dande roll, samt torra gräshedar. Stora ytor är vegetationsfria, snöle-
gor vanliga. Frostmarksfenomen med uppfrysningsmark, polygoner och flyt-
jordsterrasser förekommer. På flytjordsterrasserna finns på några få me-
ter i stort sett en zonering av växtsamhällen från skarp rished över torr 
och frisk rished till gräshed. 

Gränslinjen mellan låg- och mellanalpin region, som bestäms av blåbärs-
risets förekomst, ligger på östsidan och i den skyddade dalgången mellan 
Njulla och Slåktatjåkka på ca l 000 m men är nedpressad ett hundratal 
meter på västsidan. 

Område C ligger inom ett urbergsfänster, Kuokelfänstret. Undersökningen 
har skett längs en inventeringslinje med lägsta punkt 420 m ä h och hög-
sta punkten 560 m ä h. Stärsta delen ligger huvudsakligen nedanför skogs-
gränsen och i subalpin region. 

Berggrunden består av granit och syenit, men även glimmerskiffer. En art-
fattig, kalkfri flora kan förväntas. Det läsa jordtäcket domineras av 
morän- och vittringsjordar. 

Nederbärden stiger från det torra Abisko raskt mot väster, för att i 
Riksgränsenfjällen vara 939 mm/år som normalvärde 1931-60. I urbergsom-
rådet bär nederbärden vara ganska hög, mellan 600-900 mm/år. 



29 

Terrängen är oregelbunden och småkuperad med låga berggrundskullar, 20-
30 m höga med ett tunt vegetationstäcke,och mellan dessa ett otal små-
sjöar eller kärr. 

Vegetationen är ensartad och artfattig, och endast hed- och myrseriens 
samhällen är representerade. Skarpa och torra rishedar finns på toppen 
av kullarna, ofta med stort inslag av rosling (~ndromeda polif_olia). 
Fattigkärren mellan kullarna är kantade av videsnår. Hjortrontuvor finns 
i alla utom de blötaste kärren. Endast på en lokal fanns en riktig hjort-
ronmyr, om än liten till utbredningen. Småsjöarna är omgivna av myrseri-
ens samhällen. Skogen är en gles, massrik hedbjörkskog med torr eller 
frisk rished som fältskikt. En speciell typ dominerades av hönsbär 
(Cornus suesica). 

Sitasjaure - Teusajaure 

Det ca 8 mil långa färsöksområdet är beläget nära norska gränsen, lO mil 
V Kiruna i Lule Lappmark. Tre nederbördsrika områden kring sjöarna Sitas-
jaure, Autajaure och Teusajaure med varierande topografi, berggrundsun-
derlag och vegetation har närmare studerats, se fig 16 A. 

Färsöksytan vid Sitasjaure omfattar 30 km2. Den befinner sig ovanför sub-
alpina björkskogsregionen och omfattar låg- och mellanalpina regionen 
från 614 m ä h till 961 m ä h. 

De dominerande bergarterna, granit och syenit, som utgör urbergsunder-
laget i Sjangelifänstre~ är ur v~xtnäringssynpunkt fattiga. 

Nederbördssiffrorna från fjällområden är mycket osäkra då nederbördsmät-
ningar här saknas. Approximativa beräkningar har gjorts och man kan för-
vänta sig höga årsmedel värden, l 000-l 200 mm/år. (~!allen 1951) 

Sitasjaureområdets vegetation kan från dessa data förväntas vara fattig 
och fuktig. Fattigkärren upptar också stora områden i l å g a l p i n 
r e g i o n framförallt på norrsidan och då som soligena backmyrar. Läng-
re ned mot stranden övergår de ofta i rena videträsk och videsnår. På 
norrsidan är övergången till fuktiga lågärtsängar glidande, medan det på 
sydsidan en bit upp i sluttningen finns stråk av typiska ängar med smör-
blommor. Den dominerande vegetationstypen är dock den torra risheden, som, 
övergår i en skarp rished i m e l l a n a l p i n r e g i o n på själva 
fjällplatån. Den mellanalpina gräsheden har här mycket liten utbredning. 
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Fig 16 A. Lokaliseringskarta över färsöksytornas läge Sitasjaure-
Teusajaureområdet. 

Location of test sites in the Sitasjaure-Teusajaure area. 
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Fig 16 a. Inventeringslinjernas lägen inom färsäksområdena. 
Test lines in the experimental areas. 
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En egendomlig utformning visar de friska gräshedarna i lågalpin region. 
De är nästan cirkelrunda, 50-100m i diameter belägna på toppar av små 
moränkullar, skarpt avgränsade från omkringliggande rished, med vårbrodd 
(Anthoxanthum odoratum) och kruståtel (Qeschampsia flexuosa) som domi-
nerande gräs (fig 4). En möjlig förklaring till de cirkelrunda gräshedar-
na kan vara en kornstorleksfärändring, som effekt av rentramp i gamla 
rengärden. Snöfördelningen torde vara en viktigare faktor, men kan ej 
helt förklara hedarnas läge och utformning. 

Autajaure omfattar, tillsammans med 
översta delen av björkskogsbältet 
till ungefär l 000 m ä h. 

Suorkejaure, 66 km2. Det ligger 
en lågfjäll regi on från 581 m ä h 

I V och S Autajaure består berggrunden av sura eruptiv, granit, syenit 
och hårdskiffrar. No-sidan har en ur vegetationssynpunkt betydligt rika-
re berggrund, huvudsakligen kärvskiffer med smala stråk av lättvittrad 
kalkmarmor och amfibolit nära sjökanten. 

Nederbärden är även här hög, ca l 000 mm/år. Det varierande berggrunds-
underlaget gör att helt olika växtsamhällen utbildats. S u b a l p i n a 
r e g i o n e n s björkskog omger sjön som en smal bård av hedbjörkskog 
i V och s Sitasjaure, ängsbjörkskog NO om sjön. största delen av området 
ligger inom l å g a l p i n ·r e g i o n. I V och S dominerar fattiga och 
fuktiga samhällen, stora videområden och våta rismarker. I V delen finns 
stora områden med s karp ris hed på de torra moränåsarna. NO-s i dans syd-
exponerade läge och kalkhaltiga bergarter ger mycket rika samhällen. Den 
friska risheden, med högväxt buskskikt av vide och dvärgbjörk och ett 
fältskikt med tät matta av blåbär, finns på de flacka områdena i NO. Ängar-
~ utbreder sig över hela NO·-sidan, till största delen lågörtsängar, men 
även frodiga högärtsängar strax ovan skogsgränsen, i synnerhet vie de 
sydexponerade sluttningarna vid Suorkejaure. På den kalkfattiga V sidan 
finns ängar endast på eft sydexpcnerad sluttning. Kärren pä ~O-sidan är 
ofta artrika extremrikkärr. 

Teusajaure omfattar 65 km2 och är det enda område som innehåller hög-
fjäll och omfattar alla de alpina zonerna från 499 m ö h till l 457 m ö h 
i högalpin region på Kappetjåkkå. 

Berggrunden utgöres huvudsakligen av glimmerskiffer, samt amfibolit och 
diabas i vilken det finns smala stråk av kalkmarmor. 
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Nederbörden har av Wallen beräknats till något lägre värden, omkring 
700 mm/år. 

Förutsättningar för en rik flora finns också här. De stora höjdskillna-
derna ger en utprägl ad zonering av växtsamhällen med björkskogen som en 
smal bård kring sjön, till största delen hedbjörkskog men även mindre områ-
den med ängsbjörkskog. Därefter följer l å g a l p i n a r e g i o-
n e n s torra rishedar, som på de nordexponerade sluttningarna har många 
smala bårder av videområden insprängda . Lågörtsängarna är sparsamt före-
kommande . De finns kring källområden på N sidan, och små rika kalkfukt-
ängar förekommer i kalkstråken . De m e l l a n a l p i n a gräshedarna 
dominerar stora områden . Den högalpina regionens blockmarker med skorp-
la vhed och stora snöfält förekommer på höjder över l 100m och upptar ock-
så stora områden . 

Vegetationen inom dessa tre områden har utförligare beskrivits av 
Bråander - Li ljelund (1969) . 

Fig 17 . översiktskarta över inventeringslinjernas läge Esrangeområdet . 

Location of test lines in the Esrange area . 
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Esrange 

Området är beläget ca 3 mil NO Kiruna kring Vittangiälven. Det skiljer 
sig helt från övriga alpina områden, då det till . största delen ligger 
nedanför skogsgränsen och tillhör norra barrskogsregionen. Inom 144 km2 
har 55 km inventeringslinjer undersökts. Höjden över havet varierar från 
290-616 m. 

Berggrunden består huvudsakligen av graniter och basiska vulkaniter samt 
sura lavor. 

Nederbörden är jämfört med fjällområdena låg, ca 450 mm/år. Vegetationen 
består till största delen av vidsträckta lavrika tallskogar och bland-
skog med inblandning av björk, medan granskogen endast upptar små 
arealer . t-1yrarna består ofta av en kant av rismyr kring ett blötare fat-
tigkärr och dominerar i områdets södra delar . 

UNDERSöKNINGSMETODIK 

Undersökningar av tolkningsnoggrannheten i olika flygbildsmaterial base-
ras på heltäckande tolkning eller tolkning av slump'vis utlagda testytor, 
inventeringsband eller linjer . Tolkningsresultatet jämföres med konven-
tionell markkartering, men för att avgöra vad som är rätt eller fel måste 
detaljerade fältkontroller genomföras efter tolkningen . Dessa är ofta 
ytterst tidskrävande, då stora krav föreligger på att exakt samma punkt 
studerats i fält och i bild. Fältkontrollen kan därför sä ll an i metod-
studier av aktuellt slag göras total, utan ett urval av inventeringsband 
eller punkter måste göras. 

Normalt bör i metodundersökningar all tolkningsverksamhet föregå fält-
kontrollen. ~r inlärningssynpunkt bör dock vissa referensytor besökas 
och tolkaren bör om möjligt ha en allmän överblick över området . 

Föreliggande arbete startades i juni 1973. Beroende på önskemål från SNV 
om en forcering av undersökningen med preliminära resultat redan i bör-
jan av 1974 har i undersökningens inledningsskede visst avkall p{ ovan-
stående generella regler varit tvunget att göras . Så har skett inom någ-
ra försöksytor för att vegetationssäsongen 1973 skulle kunna användas fö r 
fältarbeten. En del av det flygbildsmaterial som använts i undersökning-
en flygfotograferades nämligen först i augusti 1973 . En efterföljande 
fältkontroll har dock skett 1974 . 
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Fig 18. Zeiss Jena Interpretoskop med pantograf från 
AK Optik AB. 

Zeiss Jena Interpretoskop equipped with a panto-
graph by AK Optik AB, Sweden. 

Instrument 
Som tolkningsinstrument har i denna undersökning använts Jungner Sterant 
Stereoskop,Zeiss Jena Interpretoskop (fig 18) och Wild B8 Aviograf. Störs-
ta delen av tolkningsarbetet har skett i Zeiss Jena Interpretoskop. För-
delen med detta instrument är zoomobjektiven, som ger möjlighet att konti-
nuerligt ändra förstoringen från 2-15 gånger. De lägsta förstoringarna 
ger en god översikt och användes vid gränsdragningar, medan de högsta gör 
det möjligt att i detalj undersöka den avgränsade ytan vid klassificering, 
vilket ger ökad snabbhet och säkerhet i tolkningen. Denna sker direkt på 
överlagd ritfilm och resultatet blir en bildskiss i centralprojektion. 
För överföring till ortogonalprojektion måste därför någon typ av över-
föringsinstrument utnyttjas. Sker tolkningen i Wild B8 Aviograf överfö-
res resultatet direkt via en pantograf till en ortogonal karta i önskad 
skala. Den fasta förstoringen pti G ggr och litet synfält försvårar dock 
den översikt, som krävs för gränsdragningen. Den noggranna inorienteringen 
av bilderna är i ett sådant karteringsinstrument dessutom mycket tidskrä-
vande. En kombination av tolkning i Interpretoskop och överföring i Hild 
B8 har därför också provats. 

Bildmateria l 

Målsättningen för föreliggande undersökning är att finna ett flygbilds-
material, som möjliggör en relativt snabb kartläggning av fjällens vege-
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tation. Givetvis bör i första hand befintligt pankromatiskt flygbilds-
material, främst omdrevsbilder i 1:30 000 och höghöjdsbilder i skalan 
1:60 000 testas. Dessa bildmaterial täcker största delen av de svenska 
fjällen. Om specialfotografering måste ske för detta karteringsändamål, 
är det ur kostnadssynpunkt helt orealistiskt med annat än småskaligt 
bildmaterial (1:30 000 eller 1:50 000). Då tidigare metodundersökningar, 
t ex ~Jas tenson et al (1972), Andersson (1972), Arnberg-~lastenson (1973) 
visat på goda tolkningsmöjligheter av vegetation i sk infrarödkänslig 
färgfilm är det naturligt att tolkningstesterna kommit att få sin tyngd-
punkt i !R-färgbilderna i skalan 1:50 000. Huvuddelen av de specialfoto-
graferingar som genomförts för undersökningen har skett med denna film 
och negativskala. övriga skalor har huvudsakligen testats i redan be-
fintliga bildmaterial, för att få en uppfattning hur långt man kan kom-
ma i detaljeringsgrad med flygbildsteknik vid vegetationskartering i 
fjäll en. 

Redan vid en allmän bedömning av höghöjdsmaterial i pankromatisk film 
framkom att det för detta ändamål inte gav tillräcklig information, var-
för det inte medtagits i metodundersökningen. 

I tabell 3 ges en sammanställning av det bildmaterial som har använts 
inom respektive försöksområde. 

Bildmaterialet ger möjligheter till jämförande tolkningar mellan pankro-
matisk film 1:30 000 och !R-färgfilm l :50 000 i samtliga försöksområden 
utom Esrangeområdet. lP-färgfilm i skalan 1:30 000 har endast testats i 
ett område, Autajaureområdet och !R-färgfilm 1:10 000 på Ottfjället. !R-
färgfilmen 1:50 000 i attfjället kan inte direkt jämföras med övriga ma-
terial. Fotografering har skett med annan typ av kamera och vid ett sent 
fotograferingstillfälle. Kvaliten är dålig, med skakningsoskärpa, och 
filtret, Wratten nr 12, har gett en grönaktig ton åt bilderna. Tolknings-
resultaten kan bara relateras till den i bildmaterialet gällande kombina-
tionen av fotograferingsfaktorer. 

De olika försöksområdena är förteckrade i den ordning de tolkats, nämlig-
en 
l. Ottfjället (som främst tjänat som inlärninn,syta) 
2. Abisko, Njulla och Kuckelområdet 
3. Autajaure - Suorkejaureområdena 
4. Sitasjaureområdet 
5. Teusajaureområdet 
6. Abisko Nationalpark 
7. Esrangeområdet 
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Bi l dnummer Flyghöjd (m) Skala Film Bildslag Fotografe- Kamera 
ringsdatum f "' bränn vi d d 

Photo no Flying altitude Scale Film Type of photo Date of photo Camera 
f = foca l di s tance 

70 Db 187 4 500 l: 30 000 Double X pappers ko pi a 70 08 02 Wild UAG 
08-10 p a per pr i nts f=l52,5l 
Z 71 679 H 21 pfic 7 500 1:50 000 Ektachrome IR diapositiv 71 09 08 Hasselblad 
05-10 f=lOO 
19 D 70 698 fi Dl l 500 l :lO 000 70 07 17 'Jild UAG 
04-10 f=l52,5l 
B Dym 59 169 4 500 l: 30 000 Super XX papperskop i a 59 09 23 t4ild UAG 
68-69 paper prints f=l52,37 
B Dym 59 165 4 5DD l :30 000 59 08 02 
86-BB 
30 I 73 6B8 pfi 14 7 500 l :50 000 Aerochrorne I R diapositiv 73 DB 04 Wild UAG 
05-06 f=l52,B2 
63 Hf 274 4 500 l: 30 000 Super XX 63 DB Dl Hild UAG 
34-36 f= 152,37 
29 H 73 68B pfi 11 7 500 l: 50 000 Aerochrorne IR 73 08 03 Wild UAG 
03-05 f=l51,B1 
19 H 73 68B pfi Dl 4 500 1:30 000 
Ol-05 
19 H 73 6B8 pfi Dl 7 500 l :50 000 
05-07 
64 He 195 4 500 1:30000 Super XX 64 07 11 Wild UAG 
07-0B f=l51,37 
19 H 73 6B8 pfi l l 7 500 11:50 ODD Aerochrorne IR 73 DB 03 Wild UAG 
17-19 

i l: 30 ODD 
f=l51,81 

63 Hj 170 4 500 Super XX 63 08 Dl 'l il d UAG 
3B-39 f=l51,37 
19 H 73 68B pfi 11 7 500 l: 50 000 Aerochrorne IR 73 DB 03 Wild UAG 
13-15 f=l51,81 
30 I 73 68B pfi 14 7 500 l: 50 000 73 08 04 
09-14 
19 K 73 688 pfi 16 7 500 l :50 000 73 08 04 
07-17 

Tab 3. Data över utnyttjat flyghildmaterial 
Data for used aerial photographs 

Inom varje område bör materialet tolkas i följande ordning: 

l. Pankromatisk film l :30 000 3. IR-färgfilm l :30 000 
2. IR-färgfilm 1:50 000 4. IR-färgfi lm l: l O 000 

Anmärkningar 

No tes 

attfjället 

Abisko, Njulla 

Abisko, Kuckel-
området 

Autajaure 

Suorkejaure 

Sitasjaure 

Teusajaure 

Ab i sko 

Esrange 

Ordningsföljden inom bildmaterialet baseras på en subjektiv bedömning 
av tolkningsmöjligheterna, då det är angeläget att inte ha en minnesbild 
från ett bättre material vid jämförande tolkning. Då fältsäsongen 1973 
måste utnyttjas, bl a för att bygga upp tolkningserfarenhet,har vissa 
tolkningar utförts efter fältsäsongen. Detta gäller för IR-färgfilm 
1:50 000 på Ottfjället, Njulla och Kuckelområdet i Abisko. Fältkännedo-
men från dessa områden påverkar naturligtvis tolkningsresultaten, som i 
dessa områden därför till delar är preliminära. Den pankromatiska filmen 
har i samtliga områden tolkats först och före fältkontroll. I Sitasjaure-
Teusajaure-områdena har denna tolkningsordning konsekvent följts, vilket 
gör det möjligt att studera effekten av inlärning och tolkningserfarenhet. 
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Tolkningsmetoder 

Bildtolkningen sker i två steg. Först sker en avgränsning av homogena 
beskrivningsenheter och därefter en klassificering av enheterna. 

Tolkning i ett område kan göras dels som linjeinventering, dels som hel-
täckande kartering. Vid metodundersökningar är det praktiskt att arbeta 
efter inventeringslinjer, då arbetsinsatsen vid såväl tolkning som fält-
kontroll kan begränsas. Man täcker snabbt in olika vegetationssamhällen 
och variationer inom dessa. Även utvärdering och kvantifiering under-
lättas. Det är emellertid nödvändigt att också heltäckande kartera en 
större yta, bl a för att få ett mått på karteringshastighet och generali-
seringssätt och generaliseringsnivå. 

Linjeinventering har skett på Ottfjället och Kuokelomrädet i Abisko. På 
O t t f j ä l l e t har de fyra inventeringslinjernas sträckning base-
rats på !R-färgfilm i skalan 1:10 000 och lagts så, att de dels skall 
omfatta den största färgvariationen, dels täcka de olika växtregioner-
na (f i g 14). 

överfäringen av linjerna till övrigt bildmaterial pankro 1:30 000 och 
I R-färg l :50 000 har gjorts rent manuellt genom punktvis överfäring av 
identifierbara detaljer. Den raka linjen i IR-färg 1:10 000 blir i de 
andra bildmaterialen böjd, beroende på centralprojektionens höjdläges-
förskjutning. De hållpunkter som fanns för överföring, var på kalfjället 
alltför få, varför detaljjämförelsen mellan bildmaterialen ibland ej är 
helt rättvisande. Tolkning kan ha skett efter något olika sträckning. 

I K u o k e l o m r å d e t fåljer inventeringslinjen sträckningen av en 
stig, vilket avsevärt underlättar överfäringen mellan bildmaterialen. På 
de pankromatiska pappersbilderna avgränsades områden med likartad gråton 
och struktur direkt på bilden, medan transparent ritfilm användes som 
överlägg på åe diapositiva !R-färgfilmerna. 

Inventeringslinjerna har i pankro 1:30 000 och IR-färg 1:10 000 främst 
utnyttjats för test av säkerheten i gränsdragningen. I IR-färg l :50 000 
har därtill försök till klassificering gjorts. 

Karteringen över de större områdena har inletts med en tolkning av mind-. 
re testytor, där fältkartering t i di g are utförts. Sådana kända referensy.;. 
tor har utnyttjats på attfjället och i Autajaureområdet. 



38 

Testytan på attfjället är 2aa x 2aa m. Fältkarteringen är baserad på 
bildtolkning i !R-färgfilm l:la ooa med ett mycket mera detaljerat in-
delningssystem och har välvilligt ställts till förfogande av F Björk-
bäck. Tolkningen av denna testyta gjordes endast i !R-färgfilm l :50 oao. 
Resultatet redovisat i Ihse (1974 s 31 ff). I A u t a j a u r e-området 
är referensytan 45a x 45a m. Gränsdragningen i fält baserades på !R-
färgfilm 1:3a aaa. Vegetationsklassificeringen vid fältkontrollen över-
ensstämmer i stort med det använda indelningssystemet och utfördes av 
stockhalms botanister under L E Liljelunds ledning vid ungefär samma 
tidpunkt som flygfotograferingen med !R-färgfilm skedde, vilket är en 
fördel. Tolkningen av denna yta har skett i samtliga bildmaterial i den 
önskvärda ordningsföljden. Testytorna fungerar som inlärnings- och refe-
rensytor, men är också ett mått på vad en otränad tolkare med fälterfa-
renhet från liknande vegetationstyper kan prestera. Testytan på Ottfjäl-
let tolkades efter fältkontroll av inventeringslinjerna, ytan i Autajaure 
efter en fältsäsongs erfarenheter på attfjället och Abisko. 

Ett problem vid tolkning av små ytor är att kunna avgränsa vad man ser. 
Upplösningsförmågan hos bilden kan beräknas till ungefär o,a3 mm. Detta 
är det minsta urskiljbara området på varje bild. För att det mänskliga 
ögat, med en upplösningsförmåga på ungefär a,a8 mm vid närseende (25 cm) 
skall tillgodogöra sig bildens detaljinformation måste man arbeta i minst 
2-3 ggr instrumentförstoring. Praktiskt visar det sig dock angeläget att 
för tolkning av strukturer vid klassificering utnyttja betydligt större 
instrumentförstoring; la-15 ggr har utnyttjats. 

Den minsta yta, som av rittekniska skäl kan avgränsas är a,5 mm i dia-
meter. Detta gör att man med markering direkt på bilden ej kan avgränsa 
allt man ser. Minsta urskiljbara, resp markeringsbara objekt i olika ska-
lor framgår av nedanstående tabell. 

skala minsta urskilda objekt minsta markerade objekt 
verl<1 1 gliet 

l: la aaa 0,3 m 5 m 
l :3a aaa 0,9 m 15 m 
1:!:0 aaa 1,5 m 25 m 
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Det bästa sättet att återge all information i flygbilderna erhålles i 
W i l d B8 Avi o g ra f, där uppförstoring kan ske vi a pantog.rafen. I testområ-
det vid Autajaure har tolkningen skett i detta instrument. Nackdelen med 
instrumentet är, som tidigare nämnts,den tidskrävande och noggranna in-
orienteringen av bilderna. Ett enklare och mindre noggrant sätt att er-
hålla en uppförstorad bild har använts i testytan på Ottfjället. Av-
gränsningarna har gjorts under förstoringsapparat med lO ggrs förstoring, 
medan klassificeringen gjorts i Interpretoskopet. Detta kan endast göras 
på småytor. 

Ett annat enkelt sätt att kunna återge detaljinnehållet över större ytor 
har använts inom Njulla-ytan, Abisko. !R-färgfilmen fotograferades av på 
diabild och projicerades sedan med ung 5 ggrs förstoring mot en glasski-
va med ritfilm. Klassificeringen av de på så sätt avgränsade ytorna sked-
de sedan i Interpretoskopet vid 10-15 ggrs förstoring. En stor nackdel 
med denna enkla typ av förstoring är att gränsdragningen sker i enkel-
bild och ej i stereo. Då vegetationsgränserna i många fall överensstäm-
mer med de topografiska gränserna bör avgränsningarna alltid göras i ste-
reo. (Ihse 1974 s 6, Vevle 1973 s ll7). 

Vid tolkningen av de slutgiltiga kartorna (plansch I-III) har följande 
teknik använts. 

l. Gränsdragningen sker direkt på helt transparent överlägg genom marke-
ring med tuschpenna i 2-4 ggrs förstoring i Zeiss Jena Interpretoskop. 
Användes i stället ritfilm, som är lättare att markera på med t ex 
färgpennor, förloras viktig bildinformation då filmen ej är helt ge-
nomskinlig. 

2. Vid klassificeringen tolkas först alla lättolkade växtsamhällen, och 
därefter gås stereomodellen igenom växtsamhälle för växtsamhälle mot 
alltmer svårtolkade; ordningsföljden blir skog---+ myr---+ äng---+ 
snölega---+ hed. Det dominerande samhället markeras med sifferkod. För-
delen med att tolka en samhällstyp i taget liqger främst i att det 
är l ättare att minnas en kombination av färg och struktur åt gången 
och referera till tidigare tolkade områden. t~an tvingas på det sät-
tet också att gå över ytan flera gånger och möjliaheterna att glöm-
~a markera någon yta minskar. 
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3. Klassificeringen av det dominerande samhället följs av en ger.omgång, 
yta för yta,varvid inslag av andra samhällen markeras med sifferkod. 
Eventuellt tillkommer vid denna genomgång nya gränser. Vid klassifi-
ceringen utnyttjas ofta 10-15 ggrs färstori ng. 

4. Markering av osäkra vegetationsgränser sker genom streckning . 
5. De avgränsade områdena markeras direkt med kod inom avgränsningen . 

Ev kan vissa områden numreras för att möjliggöra notering och speci-
ella anmärkningar . 

Den nu beskrivna tolkningsmetoden ger alltså till resultat en bildskiss 
i centralprojektion . 

Fältkontroll 

Det vid undersökningens bärjan befintliga fältmaterialet, som välvilligt 
ställts till förfogande, bestod av en vegetationskarta i skala 1:20 000 
över attfjällets renfarm, framställd huvudsakligen genom fältarbete av 
K Warenberg , Botaniska institutionen, Umeå universitet och mindre test-
ytor från s amma område, karterade a v F Bj Urkbäck. I nom E s range-området 
ställdes linjeinventeringar till förfogande av O Ericsson, Växtbiologiska 
institutionen, Uppsala . slutligen genomfördes under sommaren 1973 fält-
karteringar kring Sitasjaure - Teusajaure av sex botanister från Bota-
niska institutionen, Stockholm under L E Liljelunds ledning . 

Sommaren 1973 gjordes egna fältkarteringar och kontroller i Abisko och 
Ottfjället , sommaren 1974 fältkontroller i de flygbildstolkade färsöks-
ytorna i Sitasjaure-området, Abisko, Esrange och Ottfjället, då de tidi-
gare fältkarteringarna måste kompletteras. Tolkningen i !R- färgbilden 
gav nämligen en betydligt mera differentierad vegetationskarta än dessCI. 
fältkarteringar. 

Samtliga fältkontroller, som utnyttjas för att fastställa tolkningssäker-
heter, har skett efter inventeringslinjer. Dessutom har en allmänbedöm-
ning skett i fält av hela de flygbildstolkade ytorna. Denna bedömning 
tyder på att resultaten från inventeringslinjerna är representativa för 
hela ytan. 

Som underlag för fältkontrollen har de transparenta !R-färgbilderna, 
med genomskinligt överlägg med linjer och markerade avgränsningar an-
vänts. Stereobetraktning underlättar i hög grad fältkontrollen rår nog-
granna orienteringsmöjligheter på kalfjället, med ett fåtal hållpunkter . 
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En bildhållare av plexiglas av B Petterssons konstruktion och ett fick-
stereoskop med 4 ggrs förstoring har använts. Med detta underlag för 
fältkontroll är man dock mycket beroende av vädret. De transparenta dia-
positiven är fuktkänsliga och mycket svåra att skydda mot fukt. Olika 
typer av plastskikt som provats håller endast någon timme. Ljuset genom 
plexiglasskivan försvagas så ~ycket vid dåligt väder att en stor del av 
informationen i bilden går förlorad. 

!R-färgbilderna i skalan 1:10 000 användes som fältunderlag på attfjäl-
let för den första inlärningen av hur de olika växtsamhällena återges på 
!R-färgfilm. Längs inventeringslinjerna I-IV (fig 14) hade homogena be-
skrivningsenheter avgränsats så detaljerat som möjligt, ung 0,5 mm, vil-
ket motsvarar 5 m i verkligheten. Förutsättningen för kontroll av tolk-
ningen är att man kan lokalisera rätt punkt i fält. Denna detaljerade 
metod med noggrannhetskrav på ytor mindre än 5 m, visade sig vara myc-
ket tidskrävande och ge en hel del problem med orienteringen, främst i 
skogsterräng och mellanalpin region. 

I övriga områden har !R-färgbilder 1:50 000 använts vid fältkontrollen. 
På dessa har linjerna utökats till smala band, l mm breda, dvs 50 m i 
verkligheten, och därmed försvinner en stor del av problemen vid orien-
teringen. Avgränsningen längs linjerna har här inte skett som detaljera-
de tolkningar, utan linjerna har lagts över de färdigtolkade kartorna, 
där generaliseringar till större enhetliga områden redan har skett. t1ins-
ta yta blir på detta sätt 50 m. Mindre enheter kan urskiljas i både bild 
och fält. Fältanteckningar finns, men enheterna har ej markerats på kar-
tan. Dessa linjer är ej slumpvis lagda. Deras sträckning har baserats på 
dels att ett så stort antal samhällen och därmed färgvariationer i . bil-
den skulle täckas, dels att så många områden som möjligt där tolkningen 
var osäker skulle komma med (fig 14 och 16B). Denna fältmetod ger allt-
så en god kvalitetskontroll på den tolkade kartan. Norrmännen har för 
kvalitetskontroll använt en något annan ~etod (Vevle, 1973, Larsson, 
1974) . 

Fältkontrollen är total på så sätt att varje avgränsning som markerats 
efter linjen har uppsökts. En kortfattad ståndortsförteckning över de 
3-4 vanligaste,dominerande arterna upprättades och samhället klassifi-
cerades enligt förslaget till vegetationsindelning . Vissa problem upp-
stod i fält vid klassificering av växtsa~hällena. När det gäller IR-färg-
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film 1:10 000 på attfjället kunde ett antal gränser, som markerats vid 
tolkning ej på ett överskådligt sätt urskiljas i fält. ståndortsfördel-
ningen kompletterades därför fältsäsongen 1974 med dels en enkel analys 
av täckningsgraden av de dominerande arterna, dels en kortfattad fysio-
nomisk beskrivning. 'Anteckningarna' skedde med hjälp av kassettband-
spelare fältsäsongen 1974, vilket visade sig vara mycket tidsbesparande. 

På de större områdena i IR-färg 1:50 000 var problemen snarare att klas-
sificera ett dominerande samhälle ur den vegetationsmosaik, som kunde 
finnas (se även Lye, 1973). 

över Njulla, Abisko fanns endast pankromatiska bilder fältsäsongen 1973. 
Inventeringsområdets sträckning har baserats på de pankromatiska bilderna 
samt berggrundskartan. Tillräcklig information för att flertalet växt-
samhällen skulle bli representerade kunde ej utläsas ur dessa bilder. 
Därför har samråd skett med FM assistent Nils-Ake Andersson, Abisko na-
turvetenskapliga station, som har stor lokaikär.nedom. 

Vid fältkarteringen skedde avgränsningen av enheterna under fickstereo-
skop på pankromatiska bilder i skalan 1:20 000 direkt i fält (negativ-
skala 1:30 000) med ungefär l mm (20m) som minsta markerade yta. För-
storingen av bilderna från neg skalan skedae för att bättre få plats 
med fältanteckningarna, men bilderna blev stora och otympliga. Oriente-
ringen i fält samt fältanteckningarna underlättades genom att ett genom-
skinligt rutsystem med l/2 cm rutor, motsvarande 100m, lades över ena 
bilden i bildparet. Inom varje 50 m ruta antecknades det dominerande 
växtsamhället med 3-4 dominerande och karakteristiska arter. I fält till-
kom ett ganska stort antal gränser, som ej kunde upptäckas på den pankro-
matiska bilden. Gränsdragningen av dessa endast i fält registrerade om-
råden har skett genom stegning. Denna blir mycket osäker och generalise-
rad, då man i de flesta fall saknar stödpunkter. 

Kartografisk redovisning 

Informationsinnehållet i en karta måste relateras till såväl kartskalan 
som karteringstekniken och karteringssyftet för att undgå att kartan blir 
överbelastad och oöverskådlig. Skalan l :50 000 medför begränsningar, bå-
de vad gäller den vetenskapliga delen som klassificeringssystem och 
generaliseringssätt, och vad det gäller rent tekniska frågor, som mini-
miareal och färgval. Det är nödvändigt att generalisera de använda en-
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heterna för att få kartbilden så tydlig som möjlig. Denna generalise-
ring kan aldrig ske helt entydigt och kan alltid diskuteras. 

Den teknik som valts, med markering direkt på flygbilden, sätter prak-
tiska begränsningar för inritning av minimiytan. Kartorna över Sitas-
jaure och Autajaure har ritats på två olika ambitionsnivåer, en genera-
liserad och en mera detaljerad där variationsrikedomen i landskapet 
bättre kommer till sin rätt. Som nödvändig minimiareal har i de genera-
liserade kartorna valts 25 mm2, i de mera detaljerade l mm2, dvs en 
kvadrat med sidan 5 mm resp l mm eller en rektangulär figur med l mm 
som ninsta bredd. I skalan 1:50 000 motsvarar detta i verkligheten ytor 
omfattande 250 x 250m (6,25 ha), resp 50 x 50 m (0,25 ha) eller lång-
sträckta ytor minst 50 m breda. I de generaliserade kartorna har områ-
den som är minst l mm2, dvs 50 x 50 m, markerats med symboler. 

Då målsättningen för denna studie är en vegetationskarta som planerings-
underlag har följande princip lagts till grund för kartan. Huvuddragen 
i vegetationen skall snabbt framträda som en översiktlig bild, samtidigt 
som tilläggsupplysningar skall ge en mera differentierad och tillräcklig 
bild för mera detaljerade studier. Tre olika typer av kartor har fram-
ställts; kartor med konventionell gränsdragning i färg och i svartvitt 
och datorritade digitaliserade färgkartor. 

Kartorna är återgivna i fyra färger+ svart (plansch I-III). Valet av~-
vudfärger visar förutom vegetationstypernas växtsociologiska tillhörighet, 
även fysionomiska och hydrologiska förhållanden, 
b r u n t för hedseriens samhällen 
g u l t för ängsseriens samhällen 
g r ö n t för fysionomiska förhållanden, dvs björkskog och videsnår 
b l å t t för hydrologiska förhållanden. 
g r å t t för substratdominerad mark. 
Vita områden på kartorna är ej karterade delar, men bör i slutgiltiga 
kartor användas för bebyggda områden. 
Nyanserna inom huvudfärgerna anger i stort sett näringstillståndet (tro-
finivån). Brunt, gult och grönt är indelat i tre nyanser. De mörkaste 
nyanserna representerar de mest näringsrika områdena, deljusastede mest 
näringsfattiga. Saw.hällen på olika trofinivå kan alltså omedelbart sepa-
reras efter färgton samtidigt som huvudfärgen anger deras växtsociologis-
ka placering. Ett undantag från denna regel utgör gräshedarna, där deras 
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fysionomiska likhet med ängsseriens samhälle antyds genom gul färg, 
den ljusaste nyansen. 

De hydrologiska förhållandena visas i blått, med olika mönster, heltäc-
kande för öppet vatten, streckat för myrar och prickat för säsongsfuk-
tiga områden, dvs snölegor. De fysionomiska förhållandena, björkskogen 
och videsnåren får heltäckande färg och markeras inte på sedvanligt sätt 
med symboler. Därigenom framträder skogsgränsen, denna i fjällen så vik-
tiga gräns, tydligare. 

Symboler i svart används för rasmark- och brantvegetation, vindblottor 
och block. 

Inom varje urskilt område med en dominerande vegetationstyp kan inslag 
(10-50 %) av andra samhällen markeras genom sifferkombinationer och/eller 
symboler. Exempel på denna teknik ges i II:3 {Autajaure). 

Topografiska detaljer i kartunderlaget, främst i höjdkurvor, schemati-
seras starkt och återges i svart. Exempel i III:8. 

Avgränsningarna mellan de olika regionerna i fjällen framgår också i grova 
drag i dessa kartor. Gränsen mellan subalpin-lågalpin region utgöres av 
skogsgränsen. Mellan lågalpin-mellanalpin är gränsen svårare att utläsa, 
men gräshedarna {Marker 1973) kan utgöra gränslinjen och slutligen mar-
keras gränsen till högalpin zon med lavheden. 

En enklare karta, framställd i svartvitt, har gjorts över Autajaureom-
rådet {fig 19), från den generaliserade tolkningen i !R-färg 1:50 000. 
Varje huvudgrupp har ett rastermönster, som framförallt visar de fysio-
nomiska förhållandena. Mönstervalet följer i princip det som använts i 
Gaussens vegetationskartor (KUchler 1967). Hög vegetation anges med täta 
mönster, lägre med allt glesare. Den tätaste rutningen för skog, glesa-
re för vide, snedstreckat för hed, prickat för äng och snölega, tät resp 
gles och streckat för myr. 

Inom varje avgränsad huvudgrupp anges undergrupperna med en sifferkombi-
nation, uppbyggd på decimalsystemet. Härigenom inryms samma information 
som i färgkartan, men givetvis i mera svårläst form. Den dominerande under-
gruppen anges över bråkstrecket och inslag av andra grupper under bråk-
strecket. Så återges t ex en torr rished med inslag av lågörtsäng som 
~på snedstreckad yta. Fullständig fårteckning i bilaga 5. 
211 
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Autajaure 

110 ci>h•d } 

111 o:. k a q~ • 510 hedbjörkskog 112 torr 500 björkskog 
113 !risk 520 ängsbjörkskog 

~ 100 hed 
114 våt 

~ 600 snötego 610 extrem snölega 
120 gräshed 620 moderot " 130 skarp lovhed 

D 210 lågörtsi:ing [El sj O 
200 Ö ng 220 högört säng [Q] blockmark 

~ 300 myr 310 fattigkärr 
320 rikkärr 500 

~ 400 videsnår 410 ängsvidesnår 

Fig 19. Vegetationskarta över Autajaure, framtagen genom 
tolkning i I R-färg l :50 000. 

Vegetation map of Autajaure, interpreted from 
IR-colour 1:50 000. 

1000 m 
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Fördelen med det sistnämnda systemet är att olika områden kan tolkas på 
olika ambitionsnivå. På så sätt kan man optimalt utnyttja flygbildens 
möjligheter till långtgående differentiering i fall där det är möjligt, 
utan att behöva pressa sig till en tolkning på samma nivå i mera tvek-
samma fall. 

Den tredje typen av kartor, i digitaliserad form (plansch III), är base-
rade på klassificering i lägesbestämda, kvadratiska beskrivningsenheter, 
där olika rutstorlekar har testats, 50 x 50 m, 100 x 100 m samt 200 x 
200 m. Endast den största rutstorleken 200 x 200 m är tänkbar vid en 
kartskala l :50 000. Informationsmängden i denna rutstorlek kan ökas be-
tydligt genom markering av inslag av annat samhälle i det dominerande. 
Med inslag av endast ett annat växtsamhälle får man ungefär 40 tänkbara 
kombinationer, varav 25 är vanliga. 

Den största fördelen med en sådan kartform är möjligheten till datalag-
ring och bearbetning av både fältmaterial och tolkat material, samt au-
tomatiskt utskrivna kartor. Man har då även möjlighet att separera oli-
ka vegetationstyper och på ett enkelt sätt framställa olika typer av av-
ledda kartor. Med koordinatregistreringsverk till \~ild BB Aviograf kan 
koordinatsättning ske direkt vid tolkningen. Denna teknik har emeller-
tid ännu ej kunnat testas. 
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RESUL TAT 

Analys av tolkningsindikatorer 

Vad är det då i bilden, som gör att vegetationsgränser kan urskiljas? 
Givetvis i första hand inverkan av olika växters spektrala reflexion, 
som ger utslag i gråtons- eller färgskillnader, men också strukturer 
bilden som är utslag främst av fysionomin hos vegetationssamhällena. Där-
till utnyttjas indirekta indikatorer som läge och fuktighet. 

skillnader i spektral reflexion mellan olika arter är vanligen störst 
!R-området (Knipling, 1970). IR-fät·gfilmen har möjlighet att i olika 
"färgkoder" förmedla dessa spektrala skillnader (Arnberg-Wastenson, 
1973). Man säger att färgfilmen har större spektral uppläsning än den 
svartvita filmen. ögat kan också urskilja ca l 000 ggr så många färgny-
anser som gråtoner, ca 20 000 färgtoner mot ett 20-tal gråtoner. 

Det syns ange l ä get att närmre ana lysera v il k a i n di katorer som används för 
identifiering av ett visst vegetationssamhälle. Inte minst för utbild-
ningen av flygbildstolkare är det värdefullt om man kan beskriva objek-
tets färg, struktur o s v. En enkel tolkningsnyckel för översiktlig ve-
getationskartering av fjällvegetation i !R-färgfilm 1:50 000 har fram-
ställts i form av stereogram och tabeller. 

Försök har gjorts att värdera ett antal tänkbara indikatorer, som kan 
utnyttjas vid klassificering av fjällvegetation från flygbilder. Den 
mest framträdande indikatorn är utan tvekan gråtonen resp färgen.övriga 
indikatorer som undersökts är de direkta; textur, vegetationshöjd och 
vegetationens täthet, samt indirekta; region, topografiskt resp ekolo-
giskt läge och fuktighet. Frånsett färgen har indikatorerna delats upp 
i tre eller fyra m el m subjektiva klasser. För att minska subjektivi-
teten i bedömningen har för varje typ ett eller två referensområden ut-
setts (se bil 4). 

Textur; mycket jämn, Jamn, ojämn, mycket ojämn 
Vegetationshäjd; ärter, ris, buskar, träd 
Vegetationstäthet; spridd, gles, tät, mycket tät 
Region; subalpin, lågalpin, mellanalpin, högalpin 
Topografiskt läge; kulle, toppen av kulle, sluttning, sänka 
Ekologiskt läge; läläge, vindläge, närhet till häll, närhet till snölega 
Fuktighet; öppet vatten, fuktigt, torrt. 
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Vid färgbesk r ivn i ngc.r är det angeläget att kunna hänföra färgen till en 
referensfärg av bestämd färgton, ljushet och mättnad. För visuell tolk-
ning finns sådana refe renser i färgatlas~ ett flertal sådana, baserade 
på olika indelningsgrunder och för olika ändamål finns. 

Två olika färgatlas har prövats; i Abisko-området den enda svenska, 
"Hesselgrens färgatlas" , som bygger på färgernas naturliga system, och 
på attfjället en amerikansk ISCC-NBS centraid Color chips, som bygger 
på Munsells färgtonskala (Kelly-Judd 1967) . För de pankromatiska bilder-
na har Hesselgrens gråtonsskala utnyttjats. 

I ISCC-NBS systemet är färgerna beskrivna med neutrala, lätt associer-
bara namn , ex mycket ljusblå , mörk rödorange, vilket är en fördel. En 
nackdel är emellertid att antalet färger är alltför litet . Detta medför 
att klart urskiljbara färgs killnader i färgbilden måste refereras till 
samma färg. 

Hessel grens färgat l as erbjuder ett mycket större antal färger (ej enbart 
en fördel) . Dessa beskrivs i kodform med bokstäver och siffror, som för 
den icke initierade kan tyckas svårtolkad. 

En svårighet vi d jämförelsen och beskrivningen av färgen i flygbilden 
beror på att refe rensfärgen ses i påfallande ljus, medan flygbilden ses 
i genomfallande. Bå ~e det påfallande och genomfallande ljuset bör va ra 
lika i färgtemperatur och styrka . I Interpretaskapet har detta lösts ge-
nom att det påfallande ljuset filtrerats genom filter Wratten Nr 79 , som 
ger en färgtemperatur på ca 5 000 K. 

En annan svå r ighet är testytans litenhet ca l mm. Vid tidigare tester av 
färger som gjorts , har testytan i regel varit lika stor som referens-
färgen (Rib 1967). För att förstora upp testytan placerades bilden un-
der ena objektivet i stereoskopet, färgkartan under det andra. 

Färgjämförelsen sker då i enkelbild . Detta är en nackdel, då färgåter-
givningen i enkelbilden varierar, beroende på belysningsfördelningen 
(medljus-motljus) . Vid stereobetraktning sker nämligen en utj ämning så 
att färgåtergivningen av ett växtsamhälle blir ungef är densamma över 
hela stereomodellen. Variationen i färgåtergivningen minskas betydligt 
om flygstråken lägges i ost-västlig riktning i stället för nord-sydlig . 
0-V r i ktning har eftersträvats i de nyfotograferade områdena. Med denna 
teknik har fårsök gjorts att ta reda på, om ett vä xtsamhälle har en ty-
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pisk färg resp gråton och den eventuella spridningen kring denna. Meto-
den är dock ej helt tillfredsställaride och mycket tidskrävande . 

Både gråtoner och färgtoner som ligger nära varandra är svåra att skilja 
för ögat. Ofta är det omöjligt att säga om tonen är densamma på två när-
liggande ytor. Med hjälp av densitameter finns möjlighet att objektivt 
bestämma tätheten både i svartvit film och i färgfilm . Resultaten från 
sådana undersökningar av vegetation {Tzschupke, 1973) visade emellertid 
att metoden ej var praktiskt användbar . 

En annan teknik, att med Agfakonturfilm objektivt skilja gråtoner (ekviden-
siter) har provats t ex i norsk fjällterräng (Einevoll m fl 1972) . Denna 
gav ej heller entydigt resultat, då gråtonen ensam inte är tillräcklig 
för att differentiera växtsamhällen. 

På attfjället och Njulla {Abisko) har gjorts försök att analysera värdet 
av främst gråton-färg som tolkningsindikator. 

Pankromatisk film 1:30 000- Sambandet mellan gråton-växtsamhäl l e i nar. 
de 4 inventeringslinjerna på attfjället illustreras i matrisform i ta-
bell 4. 

Flera växtsamhällen hamnar inom samma gråtonsintervall och spridningen 
är stor . I stort sett kan endast två huvudgrupper urskiljas med avseende 
på gråton, ljusa och mörka. Beroende på omgivningen är vissa samhällen 
lättare eller svårare att urskilja; kontrasten mot omgivningen är bety-
delsefull . Analysen har skett i papperskopior . ~å j li g en skulle diaposi-
tiv med sitt större svärtningsomfång kunnat differentiera växtsamhällenas 
gråtonsåtergivning bättre. 

Ljusa (ton 2-9) 

kalt berg 
skarp rished 
lågärtsäng 
högärtsäng 
fattigkärr 
björkskog 

~orka (ton 9-22) 

gräshed {frisk) 
våt rished 
torr rished 
frisk rished 
videsnår 

Det är uppenbart att i pankromatiska bilder räcker inte gråtonen som 
indikator . Någon systematisk genomgång av övriga indikatorer har inte 
gjorts i detta bildmaterial . Följande kommentarer kan dock göras . 
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·~ 22 20 18 16 14 12 lO 9 8 7 6 5 4 3 2 l 
o 

e 

4 videsnår Q) 
5 björkskog (2 2 2) 

barrträd {L]) 
1 as rished skarp (l l 3 l) 
laT " torr c 8 11 2 l) 
laF " frisk 3 3) D 
laV fattigkärr våt (D= = = = = =CD= :: :<l 7 2 2 2) 
3a Il torr (l l ) 
l b gräshed CL:l>= =ill 
2a lågörtsäng o::::J) 
2bT högörtsäng torr 

~ 2bF " fri sk 
le kalt berg [3) 

Tab 4. Sambandet gråton-växtsamhällen i pankromatisk film 1:30 000 på att-
fjället. Siffrorna anger antalet observationer. Gråton enligt Hessel-
grens gråtonskala. O = vit 22 = svart. 

The connection between grey-tone (O = v1hite; 22 = black) and plant 
communities in panchromatic film 1:30 000 on Ottfjället. The figures 
indicates the number of observationes. 

S t r u k t u r e n skiljer björkskogen från övriga områden inom de lju-
sa tonerna. L ä g e t skiljer hällar- skarp rished från lågörtsäng -
högörtsäng - fattigkärr. Hällar och skarp rished finns på toppen på kul-
larna, medan ängar och kärr ligger i skyddade lägen på sluttningar och 
i svackor. Hällar och skarp rished kan ej skiljas från varandra, ej hel-
ler lågörtsäng, högörtsäng och fattigkärr. På m ö n s t r e t kan man 
möjligen skilja ut kärren, i de fall de innehåller öppet vatten. 

Inom de mörka tonerna skiljes videsnåren, troligen endast gråviden, ut 
av strukturen. Gräsheden med sin släta yta kan också särskiljas. Både 
strukturen och läget är likartade för torr fattigmyr, torr och frisk ris-
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hed och dessa kan ej här separeras. När strukturen är grov, som i björk-
skog och högväxt vide, är denna en mer särskiljande indikator än gråton. 
Den pankromatiska filmen 1:30 000 ger ej tillräcklig information för den 
använda vegetationsindelningen. Inte ens samtliga huvudgrupper kan med 
säkerhet urskiljas och undergrupperna klaras endast med tvekan eller inte 
alls, vilket framgår av nedanstående sammanfattning. 

säkert möjligt tveksamt-omöjligt 

skarp rished + hällar häll ar 
torr+ frisk rished + skarp rished 
torr fattigmyr frisk Il 

torr Il 

våt Il 

äng + gräshed + fattigkärr /l:NG lågörtsäng 
högörtsäng 

MYR 
VIDESNAR 
BJURKSKOG hedbjörkskog 

ängsbjörkskog 

Ovanstående analys av tolkningsindikatorer är baserat på ett mycket li-
tet material, 90 områden, varav några samhällen endast är representera-
de i ett eller ett fåtal områden, vilket framgår av matrisen. Resulta-
tet gäller endast för detta område och bildmaterial och helt generella 
slutsatser kan ej dras. Någon systematisk genomgång av dessa indikato-
rer har ej skett i något annat undersökningsområde. Det allmänna intryc-
ket är dock att dessa iakttagelser i stort sett även gäller inom de öv-
riga försöksområdena. 

!R-färgfilm 1:10 000- Sambandet färg- växtsamhälle på attfjället illus-
treras i tabell 5. Dessutom antyds med pilar i vilka fall strukturen 
kompletterar färgen som indikator. 
Av tabellen framgår att stora avvikelser från detta förenklade schema 
ibland uppstår. Ett ex utgår från den friska r~sheden. Denna avbildas 
vanligen i djupt röd- mörk röd men i enstaka fall i mörk rödorange resp 
rödbrun. En närmare analys av sådana extremer har ej genomförts, men är 
angelägen. Gränsdragningen i fält mellan torr och frisk rished är i många 
fall svår att göra utan närmare analys. Vid differentieringen mellan des-
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l 16 "mörk röd+\jusbJ..å ! 
; 43 11 moder&'C rödbrunt+ ljusblå Il 

4:3 moderat rödbrun 
40 stark rödbrun 
47 mörk gråaktig rödbrun 

1 15 moderat röd 
17 djup röd 

1 19 gråaktig röd 
14 mycket d j UJ? röd l' 

16 mörk röd 
261 ljus gråaktig purpurröd 
262 gråakdg purpurröd .1 

258 moderat purpurröd 
2 59 mö·rk p11rpurröd 
25'' mycket mörk purpurröd 
249 ljus purpurskär 
259 mö-ck pu:cpur.skär 
247 stark purpurskär 
250 moderat purpurskär 
248 d j u.p p•;rpm:•okär 
254 livlig purpurskär 

38 mörk rådorange 
37 moderat rödorange 
36 O. J up röde>range 
30 mörk g<Jl skär 
27 d j up gulskär 
32 grå<ektö.g g•JJ.skär 

8 gråakt1g skär 
265 m<-dlum grå 
190 ljus blåaktig gt'å 
187 mörk gråakt"ig b tå 
186 griakt>g blå 
185 svag bl.å 
226 svag pur:pur 
l 7 5 mycke t mörk g rön b l å 
187 mö~k g:rönblå 
181 :.jucblå 

f2'1 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 

m 

~@ 
------·"----------------'--------------~---~ 

Tab 5. Sambandet färg-växtsamhälle i IR-färgbilder l :lO 000, Ottfjället 
ISCC-NBS Centraid Color Chips är referensfärger. 
The connection between color and plant communities in IR-color 
film l: lO 000 on Ottfjället. As referencescale is used ISCC-NBS 
Centraid Color Chips. 
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sa typer är ofta andelen blåbärsris resp kråkris avgörande. Ett område, 
som i fält klassificeras som frisk rished1 har i bilden återgetts med 
den för torra rishedar typiska färgtonen (jfr tab 5). En i fält liknan-
de förväxling kan ske mellan frisk rished och våt rished. 

Ett sådant färgschema är till viss hjälp vid klassificeringen,men kan ej 
helt ersätta den personliga tolkningserfarenheten med ämneskunskaper och 
fältkännedom om liknande områden. Den här använda referensskalan är in-
te helt lämplig, då antalet färger är för få. Flera, i bilden klart ur-
skiljbara färger, måste därför hänföras till samma referensfärg. Färgen 
kan inte heller ensam användas som indikator. Av övriga indikatorer spe-
lar i skalan 1:10 000 strukturen en förhållandevis större roll än i ska-
lan 1:30 000. Följande kommentarer om de olika samhällena kan göras. 

Fjorton olika grupper kan urskiljas med avseende på färg och följande 
fören k l a de färgschema uppställ as: 

rished skarp 
torr 
frisk 
våt 

gräshed torr 
gräshed frisk 

+ 
lågörtsäng 
högörtsäng torr 
fattigkärr 
vi des nå r 
björkskog hed-

lågörtsängs 
högörtsängs 

öppet vatten 
kalt berg 

dominerande ljusblått + inslag av moderat rött-rödbrunt 
moderat rött-rödbrunt + inslag av ljusblått 

mycket djupröd-mörk röd 
mörk rödorange-mörk gulskär 
gråaktigt purpurröd 

mörk-ljus purpurskär 
djup-l i v l i g purpurskär 
gråblå-gråaktigt skär 
ljust-moderat purpurskär-purpurröd 
träd moderat-djup röd fältskikt moderat röd-rödbrun 

fältskikt moderat purpurskär 
fältskikt svag purpur 

mörk grönblå 
ljusblå 

I övergången mellan skarp och torr rished förekommer en viss osäkerhet, 
beroende på f ä l t s k i k t e t s t ä c k n i n g s g r a d. Botten-
skiktets lavar framträder skarpt. För urskiljandet av den friska rishe-
den kan l ä q e t spela en viss roll. Torr gräshed förekommer endast 
i mellanalpin region. Frisk gräshed förväxlas med lågörtsäng. Var-
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ken färg, läge eller struktur skiljer dem åt. Lågörtsängen, som endast 
fanns på 3 lokaler, var dock lättare att skilja ut än vad rårgschemat 
visar. Samma gäller för torr högörtsäng med Athyrium alpestre. Torr fat-
tigmyr, rismosse, kan i de flesta fall skiljas ut som en separat enhet. 
Förväxling kan ske med torr rished. Läget kan i vissa fall användas som 
indikator, då de torra fattigmyrarna här ofta förekommer på tuvor och 
palsar i kärren. Det är då oftast mycket små arealer. De våta fattig-
kärren är lättast att avgränsa på sitt m ö n s t e r av öppet vatten och 
hög fuktighet, samt vid detta fotograferingstillfälle (17/7) en stor del 
död vegetation, som i bilden framträder ljus. Färgen på videsnåren vari-
erar mycket. Gråvidebuskar urskiljs lättast, övriga kan förväxlas med 
hedserien. S t r u k t u r e n är dock en viktig indikator. I de fall 
björkskogen är gles är färgen på undervegetationen tillräcklig för upp-
delning i hedbjörkskog och ängsbjörkskog, både lågörtsrik och högörts-
rik. Snölegorna är svåra att skilja ut beroende på stor och snabb varia-
tion i vegetationsutvecklingen. strax efter avsmältning sker lätt för-
växling med våta fattigkärr, båda har hög fuktighet. Med friska gräs-
hedar sker förväxling i senare stadium. Kala hällar framträder med stor 
tydlighet. Även barrträden skiljes lätt på både färgen och formen. 
En sammanställning av dessa indikatorer har gjorts överst på nästa sida. 
'säkert' innebär att färg och struktur i allmänhet ger tillräcklig infor-
mation, medan 'möjligt' utnyttjar även indirekta indikatorer som läge, 
berggrund m m. 

IR-färg 1:5a aaa- Som referensskalah?rhär valts Hesselgrens färgatlas, 
med betydligt större antal färger än ISCC-NBS Color Chips, som visade sig 
otillräckliga. Som referensområde för detta filmslag har ytan på Njulla, 
Abisko valts. Den färgskala som upprättats på attfjällsmaterialet i IR-
färg l:la aaa kan ej tillämpas här, då både fotograferingshöjd och film-
sort varierar. Dessutom har olägenheten i attfjällsbilderna med skilda 
färgtoner i bildens olika delar, beroende på belysningssituationen 
(medljus-motljus), väsentligt minskats genom att flygstråket i Abisko lig-
ger i ost-västlig riktning. 
Beskrivningen av de enskilda färgerna på Njulla, skiljer sig från att-
fjällsmaterialet, men den inbördes placeringen av växtsamhällen är unge-
fär densamma, trots varierad filmsort och fotograferingshöjd. Denna vik-
tiga inbördes placering bibehålles i stort även n~r färgtonen ändras ra-
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säkert rr.öjli gt 

HED 
skarp rished 
torr rished 
frisk rished 
gräshed torr gräshed (Carex) 

frisk gräshed (Anthoxantum) 

ÄNG 
lågörtäng 
högörtäng torr (Athyrium alp.) 

frisk (Lactuca alp.) 

MYR 
fattigmyr våt torr fattigmyr (Rubus 

chamaemorus) 

VIDESNAR 
BJöRKSKaG 

hedbjörkskog 
ängsbjörkskog l å görtri k 

högörtrik 

HÄLLAR 
BARRSKaG 

SNöLEGf~ 

dikalt, som i !R-färgbilderna l:5a aaa från attfjället med grönaktig ton, 

vilket visas i nedanstående sammanfattning. 

Färgbestämningen enligt Hesselgrensskalan har på attfjället gjorts en-
dast i ett begränsat område, nämligen testytan. 

kalt berg 
skarp rished 
torr " 
fri sk " 

gräshed 
fattigkärr 

Abisko, Njulla 

klarblå 
mycket ljusblå 
gråaktigt rödlila 
mörkt rödlila-gråaktigt 
röd l il a 
ljus-djupt lilarosa 

attfjället 

ljusblå 

svaqt blåqr~ 
svagt brungrön 
rödbrun 

mkt ljusgul-gulröd 

djupt lilarosa-ljus lila+ mkt ljus gröngul+ 
grönblå svartblå 
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videsnår 
hedbjörkskog 

ängsbjörkskog 
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medium röd l i l a 
starkt lila+ gråaktigt 
rödlila 
ljust lila+ djup mättad 
klarrosa 

medium lila 
medium lila+ brungrönt 
(fälts k i k t) 
medium lila+ mkt ljus 
gul (fältskikt) 

Bilderna från attfjället har en grönaktig ton i stället förden mera nor-
mala blåröda. Dessutom inverkar det sena fotograferingstillfället (8/9) 
då en stor del av örtvegetationen kan antas vara död och ej ge någon re-
flexion i IR-området. Detta är troligen förklaringen till de mycket lju-
sa färgtonerna i gräshed och fattigkärr. 

Skuggfaktorn är ytterligare en faktor, som vid sidan av filmsort, foto-
graferingshöjd, flygstråkets riktning (med- och motljus) och fotografe-
ringstidpunkt, påverkar färgåtergivningen. I fjällterräng kan denna fak-
tor vara viktig, genom att skillnader i färgåtergivning erhålles mellan 
fjällens syd- och nordsidor . Färgskillnad visar sig som en blåtoning och 
ändring av hela färgskalan mot mörkare nyanser. Förmodligen beror dessa 
mörkare nyanser till en del på den ändrade sammansättningen av vegeta-
tionssamhällena på nordsidorna . Här är antalet fuktigare samhällen myc-
ket större. Dessa faktorer tillsammans försvårar här tolkningen . 

De olika växtsamhällenas allmänna färgintryck från IR-färgfilml :50 000 
redovisas från Njulla i tabell 6. 

De rödlila-grålila hedarna skiljer sig tydligt i färg från ängsseriens 
samhällen i lilarosa . Inorr. hedarna har vindblottan och den skarpa ris -
heden ungefär samma ljusblå färg. I rödlila färg återges både frisk och 
torr rished med större eller mindre inslag av ljusblått. Dryashedarna 
intar en mellanställning och kan förväxlas mest med ängsserien men ock-
så med de torra-friska rishedarna. Även i fält är avgränsningarna ibland 
mycket svåra att göra. Inom ängsamhällena har högörtsängen och lågörts-
ängen ungefär samma färgton och även friska gräshedar återges i dessas 
färger. Berg i dagen och mineraljord framträder i klar blå färg och snö-
legorna från vitt med kvarliggande snö till grönblått - ljusblått med 
bar mineraljord till alltmera röd-lila, beroende på fuktighetsvariatio-
ner. För alla samhällena gäller att fuktigare områden har en blåare ton . 
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kod växtsamhälle blå blue J röd red 
plant community grönblå ljusblå klarblå j~ grålila rödlila ~ ~ ----'> 

vatten --
l c kalt berg,lavhed --
6 s~ölega --- -- --

rindblotta --las 
skarp rished --

laT torr r i s hed ---

l aF fri s k r i s hed 

jDryashed -la R ·--- -- --
/Cass i opehed ---

l b gräshed -- --- -
2a lågörtsäng -
2b högörtsäng -
3a fattigkärr --- --- -
3b rikmyr -- -- -
4 videsnår --
5a hedbjörkskog -- -
5b ängsbjörkskog -- -
Tab 6. Sammanfattning av olika växtsamhällens färgintryck i diapositiv 

!R-färgfilm 1:50 000 i Abisko. Pilen under varje färg anger att 
tonen går från ljusare till mörkare; tjockare streck i tabellen 
anger mera mättad färg. 
Summary of the colours in IR-colour film l :50 000 for different 
plant communities (Abisko). The arrow under each column indicates 
that the hue goes from light to dark, a thick streak indicates 
more saturated colours. 

Ett stort antal samhällen kan alltså urskiljas enbart med hjälp av färg-
ton, men för andra räcker inte färginformationen till. Värdet av ett an-
tal övriga tänkbara indikatorer för vegetationsklassificering har när-
mare analyserats i detta bildmaterial. Vegetationstyperna urskils genom 
en kombination av dessa. De indikatorer som undersökts är faktorer som 
berör vegetationens fysionomi; textur, vegetationshöjd, vegetationstäthet 

hydrologi; markfuktigheten 
läge; alpin region, topografiskt läge, ekologiskt läge. 
berggrundsunderlag; kalkrika eller basiska bergarter. 

En sammanfattning av tolkningsindikatorerna för dessa vegetationssam-
hällen ges i tab 7. De olika indikatorerna spelar olika stor roll för 
olika samhällen, men generellt sett är de indikatorer som beskriver fy-
sionomin, nämligen textur, vegetationshöjd och vegetationstäthet vik-
tigast men även fuktigheten är betydelsefull (se även Larsson 1974 s 18). 
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Vid klassificeringen är de olika indikatorerna starkt beroende av var~ 

andra och det är ibland svårt att exakt ange vilken eller vilka indika-
torer som använts. Ingen indikator har testats renodlad utan samman-
ställningen nedan är grundad på subjektiva bedömningar. För de olika 
grupperna har främst följande indikatorer använts 

skarp rished 
torr + frisk rished 
äng a r + gräshed 
myrar 
videsnår 
björkskog 

färg + läge 
färg + textur 
färg + vegetationstäthet + textur 
färg + fuktighet 
vegetationshöjd + färg + läge 
vegetationshöjd + färg 

Några av de samhällen som testats är svåra eller omöjliga att skilja ut. 
Det gäller t ex vindblotta - skarp rished, där färgskillnaden är mycket 
liten. De har ungefär samma läge och vegetation. Endast tätheten och 
täckningsgraden av vegetationen kan skilja, men obetydligt. Möjligtvis 
kan den areella utbredningen användas som skiljegräns, så att ytor mind-
re än 100 x 100 m betecknas som vindblotta, övriga som skarp rished. 

I övergången skarp rished - torr rished kan viss osäkerhet föreligga, 
beroende på fältskiktets täckningsgrad (se även IR-färg 1:10 000 s 52). 
Som torr rished karteras område där marken täcks till mer än 50% av 
fältskiktet, övriga är skarp rished. 

Mellan torr och frisk rished är färgskillnaderna små eller inga. De har 
i stort sett samma läge, dock förekommer frisk rished endast i lågalpin 
region, men denna gräns sammanfaller och grundas på utbredningen av frisk 
rished. Skillnader i vegetationens sammansättning föreligger. Frisk ris-
hed domineras av blåbär, torr rished av kråkris och dvärgbjörk. Blåbärs-
riset ligger strax under den torra risheden och har ibland mycket liten 
utbredning, 2-3 m, vilket är på gränsen till filmens upplösningsförmåga 
i skalan 1:50 000. Den friska risheden kan ej användas som indikator för 
gränsdragning mellan låg- och mellanalpin region. ~ed hjälp av vegeta-
tionens täthet och höjd kan dock dessa samhällen till viss del separeras. 

Gräsheden förväxlas i många fall med lågörtsängar, framför allt vad det 
gäller den friskare typen. Den torra gräsheden finns endast i mellanalpin 
region, där utbredningen av lågörtsängarna är högst begränsad. 
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För rikområden, dvs de växtsamhällen som kräver kalkrikt eller basiskt 
berggrundsunderlag, nämligen rik rished (Dryashed, Casssiopehed) hög-
örtsäng och rikkärr, krävs förutom dessa indikatorer en geologisk karta. 
Typerna kan då prickas in i vissa områden som tänkbara. Det är sannolikt 
att riksamhällen finns inom dessa områden, men det är ej nödvändigt att 
ett riksamhälle utvecklats, trots att förutsättningarna enligt berggrunds-
kartor finns. Det skall också understrykas att de berggrundsgeologiska 
kartorna är i mycket översiktliga skalor och därmed starkt generaliseran-
de. Riksamhällen kan därfår ej heller uteslutas från mindre områden där 
kalk enligt geologkartan ej förekommer. Dessutom finns berggrundskartor 
endast över delar av fjäll kedjan. 

Dryasheden förväxlas både med ängsseriens samhällen, främst lågörtsäng-
en, och med gräshed och torr rished. Den växtsociologiska indeln,ingen av 
Dryasheden (Bringer 1961) kan ej tillämpas här. 

Ett antal tolkningsnycklar har framställts för varje huvudgrupp av vege-
tationssamhällen. Dessa visar hur de olika samhällena framträder, dels i 
flygbilder, illustrerat med stereogram, kompletterat med beskrivning av 
de använda tolkningsindikatorerna, dels i fält illustrerat med markbil-
der med kortfattad artfårteckning. Exempel på en sådan tolkningsnyckel 
visas i fig 20, här avbildad i svartvitt. Originalen är framställda i 
färg. Sådana tolkningsnycklar finns för följande samhällen: skarp rished, 
torr rished, lågörtsäng, fattigkärr, videsnår och ängsbjörkskog. 

I figur 21 redovisas en tolkningsnyckel i tablåform över de ställnings-
tagande man som tolkare gör vid klassificering av fjällvegetation i !R-
färgbilder 1:50 000. Man lär sig dock relativt snabbt att direkt känna 
igen de olika växtsamhällena i bilden. En utförligare beskrivning av hur 
vegetationssamhällen framträder redovisas i Ihse {1974, s 6lff) 

Analys av karteringsnoggrannhet 

Vid jämförelser av flera kartor över samma område med olika utseende och 
framställningssätt kan man ställa frågan: Hur ser verkligheten egentli-
gen ut? Den fältbaserade kartan har av hävd betraktats soM riktig. 

Vid översiktliga karteringar är det emellertid svårt att direkt i f?lt 
bilda sig en uppfattning om fördelningen av olika samhällen. Olika me-
toder att utvärdera tillförlitligheten i den fältbaserade kartan har 
provats på de norska vegetationskartorna {Vevle, 1973, Larsson, 1974). 
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färg: mycket ljusblå textur: ojämn vegetationshöjd: mycket låg 
vegetationstäthet: gles. Fältskiktet täcker mindre än 50% av ytan 
läge: låg-högalpin region. Vindlägen på torra kullar och ryggar. 

Lavklädda hällar, klippor och block dominerar. Diagnostiskt 
viktiga arter: 
Fjällgröna (Diapensia lapponica) 
Krypljung (Loiseleura procumbens) 

Kråkris (Empetrum hermaphroditum) 
Ripbär (Arctostaphylos alpina) 

Fig 20. Tolkningsnyckel för skarp rished. 
Interpretation key for extremely dry heaths. 
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buskskikt 

fältskik 

blå> 50% 

vit 

klarblå 

exponerat 

Fig. 21. Tolkningsnyckel för fjällvegetation i IR-färg 1:50 000. 
Interpretation key for mountain vegetation in IR-colour 1:50 000. 
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För att så långt som möjligt objektivt fastställa vilket flygbildsmate-
rial som ger det bästa karteringsresultatet har noggrannheten i de kar-
tor som här framtagits (plansch I-III) genom tolkning i olika flygbilds-
material, olika tolkningsinstrument och genom konventionell fältkarte-
ring analyserats med avseende på 

detaljeringsgrad i kartorna 
noggrannhet gränsdragning 
noggrannhet klassificering 

Detaljeringsgraden i kartorna 

Det rårsta intrycket vid kartjämförelserna i plansch l-III är den be-
tydligt större detaljeringsgraden i kartorna, som baserats på flygbilds-
tolkningen. Detaljeringsgraden och generaliseringsnivån har testats ge-
nom att antalet beskrivningsenheter för hela det karterade området räk-
nats . 

En sammanställning av dessa test visas i stapeldiagrammet i fig 22 för 
4 olika försöksområden . Som jämförelse har fältkarteringen från 1973 med 
konventionell karteringsteknik utan föregående flygbildstolkning redo-
visats. Det mest markanta resultatet är !R-färgfilmernas klara överläg-
senhet mot översiktlig konventionell markkartering utan raregående bild-
tolkning . Enbart tolkning i pankromatiska filmer ger ett bättre resultat 
än översiktlig markkartering med gränsdragningen på pankrobilderna direkt 
i fält . Av de tolkade kartorna är antalet beskrivningsenheter lägst i den 
pankromatiska filmen, där en så detaljerad tolkning som möjligt skett . I 
!R-färg 1:50 000 med detaljerad tolkning har ca 90 % fler enheter karte-
rats, medan en snabbare och mera generaliserad tolkning i detta bildma-
terial ger, med variationer åt båda håll, ungefär samma antal och stor-
lek på beskrivningsenheterna som i den pankromatiska filmen. Klassifice-
ringssäkerheten och informationsmängden är dock betydligt större i !R-
färgfilmen . I !R- färg 1:30 000, som endast har testats i Autajaure ökar 
antalet beskrivningsenheter med ytterligare l/3. Denna ökning är emeller-
tid delvis skenbar . 

Sammanställningen ger en grov uppfattning av detaljeringsgraden i de oli-
ka kartorna, men eftersom de olika försöksområdena ärvegetationsmässigt 
olika kan det anses motiverat med en mera detaljerad undersökning av 
hur antalet beskrivningsenheter fördelas på de olika växtsamhällena vid 



L.. 
Q) ..... 
Q) 
~ 
c 
Q) 

"' 01 
c 
c 
> ·c 
~ 

~ 100 
.o 

L.. 
Q) 
+' 
Q) 500 ~ 
c 
Q) 

"' 01 
c 
c 
> ·;: 
~ 

"' Q) 
.o 

c ...... 
c q: 

200 

100 

65 

300 

200 

100 

Si tasjaure 

Autajaure 

Teusajaure Suorkejaure 

D fält- 73 

D pankro 1: 30 000 . 

~ IR- färg 1:50 000 general i sera d 

~ IR -färg 1:50000 detaljerad 

IIIIII IR -färg 1: 30 000 

Fig 22 . Antalet beskrivningsenheter 
vid fältkartering resp tolkning i olika 
bildmaterial. Tätare mönster anger en-
heter endast inom den fäitkarterade 
ytan. 

The total sum of plant communities 
interpreted in different aerial photos 
and mapped in field . 
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tolkning i olika bildmaterial. Försöksområdena behandlas den ordning 
vegetationskartorna är presentertide på färgplanscherna. 

Plansch I innehåller vegetationskartor över Sitasjaure- och Teusajaure-
områdena, samt berggrundskartor. över Sitasjaureområdet redovisas fyra 
kartor (I:l-4) i form av bildskisser (ej överförda till ortaganalt kart-
underlag) i ungefärliga skalan 1:50 000. 

Nr I:l är en fältkarta, framställd utan föregående bildtolkning, men med 
pankromatisk flygbild i 1:30 000 som karteringsunderlag. Karte-
ringen har utförts av botanister från Botaniska institutionen, 
Stockholms, under L-E Liljelunds ledning. 

Nr 1:2 är baserad på tolkning pankromatiska bilder i skalan 1:30 000. 

Nr 1:3 är baserad på tolkning !R-färgbilder i skalan 1:50 000 och är 
en generaliserad version av karta 1:4. 

Nr 1:4 är baserad på tolkning i !R-färgbilder i skalan 1:50 000 med am-
bitionen att redovisa en så detaljerad kartbild som karterings-
tekniken med direkta avgränsningar på bilden, medger. 

över Teusajaureområdet redovisas tre kartor som bildskisser i ungefär-
liga skalan 1:50 000 (1:5-7). 

Nr 1:5 är en fältkarta, framställd på samma sätt som I:l utan föregå-
ende flygbildstolkning. 

Nr 1:6 är baserad på tolkning i pankromatiska bilder i skalan 1:30 000. 

Nr 1:7 är baserad på !R-färgfilm 1:50 000 med ett generaliserat tolk-
ningssätt. 

Samtliga ovannämnda kartor har tolkats i Zeiss Jena Interpretoskop. De-
taljeringsgraden i dessa kartor belyses i stapeldiagram i fig 23, som 
visar antalet beskrivningsenheter fördelade på växtsamhällen i resp 
kartor. Då fältkartering endast har skett i en del av den tolkade ytan, 
kan jämförelse mellan denna och bildtolkningen göras endast i den del 
av staplarna som har tätare skraffering. 

Generaliseringarna i fältkartan ärmycket större än i de tolkade kartor-
na, framför allt i Sitasjaure, för alla växtsamhällen. Några undantag 
finns dock. Högörtsängar finns endast på fältkartan, eftersom berggrunds-
kartan ej antyder möjligheten av rikområden. Antalet videsnår är mindre 
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Fig 23. Antalet beskrivningsenheter, fördelade på olika växt-
samhällen i fältkartor och kartor baserade på olika 
flygbildsmaterial. A. Sitasjaure B. Teusajaure {plansch I) 

The total sum of different plant communities inter-
preted in different aerial photos and mapped in field 
in A. Sitasjaure, B. Teusajaure. (Plate I) 

i samtliga tolkade kartor i Sitasjaure. Totala antalet videsnår är dock 
litet. Björkskogen kring Teusajaure karteras ungefär lika bra i fält som 
genom tolkning, vilket troligen beror på att större arbetsinsats lagts 
ner på områden nedanför skogsgränsen, eftersom en stor del av samhällen 
i lågalpin region helt sa.knas i denna fältkarta. Ett antal samhällen sak-
nas också i fältkartan i Sitasjaure, nämligen gräshedar och snölegor, som 
främst tillhör mellanalpina regionen och därmed är mera svåråtkomliga i 
fält. 
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!R-filmen 1:50 000, tolkad på detaljerad nivå, är vid tolkning av växt-
samhällen överlägsen den pankromatiska filmen, med undantag av snölegor-
na. Detta kan förklaras av de skilda fotograferingstillfällena, med 
mycket mer snö i de pankromatiska bilderna och där saMtliga snölegor 
är extrema med kvarliggande snö, medan dessa i !R-färgbilderna befinner 
sig i skilda avsmältningsstadier med varierande fuktighet. Även på en 
mera generaliserad nivå är !R-färgfilmen något bättre än den pankroma-
tiska, dock med mycket större klassificeringssäkerhet. 

Plansch II innehåller kartor från Autajaure- och Ottfjällsområdena. 

över attfjällsområdet redovisas två kartor (11:9-10). I nr II:lO redo-
visas den tolkade vegetationskartan, omfattande 10,5 km2. Kartan är 
tolkad från !R-färgfilm 1:50 000 och består av fem delbilder {Hassel-
bladsbilder), där endast de centrala delarna i varje stereobildpar tol-
kats. Utbredningen och läget av de tolkade områdena blir därför ej yt-
riktigt återgivet. Som jämförelse visas i II:9 motsvarande område från 
K Warenbergs vegetatiow.karta i originalskalan 1:20 000, här förminskad 
t i 11 ] : 50 000. 

Generaliseringarna i fältkartan är även här mycket större ~n den tolkade 
kartan. Detta framgår klart i fig 24. 
Antalet beskrivningsenheter 

150 

_[ 

"' "O ·;; 

D Fältkarta Warenberg 
J7A Bild~arta, tolkad i 
<Cd IR-forg 1• 50 000 

"' "' o "O o -'< c "' -'< "' o .c "' 't L "' 't "' •O •O + :E 
:.0 :.0 't "' "' "' "O "' •O "' "' c :.0 c .c '" •O 

Fig 24. Antalet beskrivningsenheter 
i tolkad karta resp 
Warenbergs fältkarta på 
Ottfjället. 

The total sum of p l an t c om-
munities in i nterpreted map 
and f i e l d map {Harenberg) 
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Totalt sett finns i den tolkade kartan ett mycket större antal enheter 
(325 st) än i Warenbergs karta (120 st). skillnaderna är särskilt stora 
på kalfjället, men även i skogsområdet vad gäller kärren. Flerta-
let bildtolkade kärr som saknas i Warenbergs karta är små eller ligger 
på kalfjället, medan överenskommelsen är relativt god i skogsområden 
och speglar i stort sett återgivningen av sankmarker på topografiska 
kartan. 

Den mycket större detaljeringsgraden i den tolkade kartan framgår ock-
så i testytan i figur 25, där tillförlitligheten i tolkningen är doku-
menterad (Ihse 1974 s 3lff). Den enhetliga Vaccinium-Empetrumheden visar 
sig i den tolkade kartan ha ett stort inslag av skarp rished, motsva-
rande Loiseleura-Empetrumhed., Beträffande jämförelse mellan de båda 
klassificeringssystemen se bilaga l. 

över Autajaureområdet redovisas fyra ortogonala kartor i skalan l :50 000 
(II:l-4). 

Nr II:l är en fältkarta, framställd på samma sätt som fältkartorna 
Sitas- och Teusajaureområdena av botanister från Botaniska 
institutionen, Stockholm. 

Nr II:2 är baserad på tolkning i pankromatiska bilder diapositiv 
skalan 1:30 000 

Nr II:3 är baserad på tolkning i !R-färgbilder i skalan 1:50 000 med 
generaliserad återgivning, med minsta avgränsade enheter motsva-
rande 200 x 200 m 

Nr II:4 är baserad på tolkning i !R-färgbilder i skalan 1:50 000 med am-
bitionen att redovisa en så detaljerad kartbild som möjligt och 
med minsta avgränsade enhetmotsvarande 50 x 50 m. 

Samtliga kartor har tolkats i Wild B8 Aviograph och ritats i original-
skalan 1:10 000. Berggrundskartan i skalan 1:200 000 efter O Kulling. 

över Autajaure-Suorkejaureområdet redovisas två kartor som bildskisser 
i ungefärliga skalan 1:50 000. 

Nr II:ll är en fältkarta, framställd på samma sätt som II:l. 
Nr II:l2 är baserad på tolkning i !R-färgfilm 1:50 000 med generaliserat 

återgivningssätt. 
I fig 26 belyses detaljeringsgraden i dessa kartor. 
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Fig 25. Jämförelse av testytan på ettfjället i tolkad karta och fält-
karta (Warenberg). 

Gomparison of interpreted and field mapped test area on ett-
fjället. 

Suorkejaureområdet är fältkartan fårhållandevis detaljerad men tolk-
ning i !R-färgfilm ger även här den största detaljeringsgraden (fig 268). 
Det finns dock allvarliga avvikelser mellan den tolkade kartan och fält-
kartan, vad gäller rikområden, dvs rika hedar (Dryashedar), rikkärr och 
högörtsängar. Samtliga dessa områden kan endast tolkas där berggrunds-
kartan visar kalkrika eller basiska bergarter. Högörtsängarna är dock 
lättare att tolka, då även läget av dem är en viktig indikator och här 
är heller ingen avvikelse mellan fältkartering och tolkning. Svårast 
att tolka är rikhedarna, som utbil,lade som Dryashedar ofta har liten 
areell utbredning och de har överhuvudtaget ej tolkats här. Efterföljan-
de fältkontroll visade emellertid, att dessa hedars utbredning var be-
tydligt överskattade vid fältkarteringen. Rikkärr har överhuvudtaget ej 
karterats i fält och tolkning med berggrundskarta som underlag ger allt-
så en överskattning av dessa. Gränsen mellan rikkärr och fuktiga rika 
ängar är emellertid mYCket diffus och rikkärr finns förmodligen bland 
högörtsängarna, vilket fältanteckningarna antyder. Dessa har dock ej mar-
kerats som enskilda områden på -:"'iiltkartan. 

Den översiktliga fältkartan över Autajaureområdet omfattar endast ett 
smalare område, 5ee - l 5eb m brett, kring sjön, och täcker endast en 
del av den tolkade ytan, som ungefär motsvarar en stereobild i !R-färg 
1:5e eee. Jämförelsen mellan antalet beskrivningsenheter i fältkartan 
och de tolkade kartorna blir därför ej adekvat. Det är här ej heller 
möjligt att göra jämförelserna över endast den fältkarterade delen av 
ytan, eftersom de övre begränsningarna många gånger är diffusa och sna-
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Fig 26. Antalet beskrivningsenheter, fördelade på olika växtsamhällen 
i fält och olika bi l dmateri a l. fl. .• Autajaure, R. Autajaure -
Suorkej aure (plansch II) 

The total sum of different plant communities i nterpreted in 
different aeri a l photos and mapp ed in field in A. Autajaure, 
B. Autajaure - Suorkejaure. 
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rast har karaktären av översiktlig inventering. Två typer av vegeta-
tionssamhälle saknas därför helt fältkartan, nämligen friska rishedar 
och snölegevegetation . 

Antalet beskrivningsenheter tolkade på detaljerad nivå, fördelade på 
växtsamhällen och olika bildmaterial illustreras i fig 26 A. Kartering 
har här ävF.n skett i !R-färg 1:30 000. Denna karta redovisas dock ej. 
Antalet beskrivningsenheter är lägst i den pankromatiska filmen för samt-
liga tolkade vegetationssarchällen. Friskrished, gräshed och högörtsäng 
har överhuvudtaget ej kunnat urskiljas. 

!R-färgfilmens överlägsenhet mot den pankromatiska filmen framgår klart. 
!R-färg 1:50 000 har ca 50-75% fler enheter inom varje vegetationssam-
hälle än den pankromatiska . I !R-färg 1:30 000 ökar detaljeringsgraden 
och antalet enheter med ytterligare ca l/3 . Man kan förvänta, att gene-
raliseringen blir mindre ju större flygbildskala som använts. Denna ök-
ning är emellertid delvis skenbar och är ej jämnt fördelad över de oli-
ka vegetationstyperna. 

Ett stort antal av de nytillkomna områdena har nämligen mycket liten ut-
bredning och ligger just på gränsen till minsta karteringsbara enhet, 
50 x 50 m, som i denna skala på bilden motsvarar 1,7 mm. I skalan 
1:50 000 är motsvarande mått l mm, vilket gör dem betydligt lättare att 
upptäcka och man fre:ota~ markera även mindre enheter. 

Denna skenbara ökning av antalet beskrivningsenheter visar~igfrämst 
inom de vegetationstyper som har liten areell utbredning som skarp ris-
hed, typ vindblottor och små fattigkärr . Men den ger också en bättre bild 
av den heterogena vegetationen, där små lågörtsängar är insprängda i ris-
heden . 

En verklig ökning i detaljeringsgradensker däremot vid tolkningen av de 
samhällen, där vegetationens höjd och täthet är viktiga indikatorer, som 
frisk rished och videsnår. Detta beror främst på att strukturen i vegeta-
tionen framträder mycket tydligare i denna skala. 

För att åskådliggöra hur tolkningsresultaten kan variera mellan dessa 
två typer av vegetation,; olika bildskalor och filmslag,presenteras i 
fig 27 utbredningen av videsnår i en provyta från S Autajaure och i 
fig 28 skarp rished från en provyta i ö Jl.utajaure . Någon heltäckande 
fältkontroll har ej skett, utan bästa tolkningsresultatet, !R-färg 
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Fig 27. Flygbildstolkning av videsnår olika filmslag och skalor inom 
en provyta från Autajaure . 

Interpretation of willow in IR-colour l :30 000 (grey), 
IR-colour l :50 000 (--) and panchro l :30 000 (---) within 
an experimental area of the Autajaure area . 

O 300m 

Fig 28. Flygbildstolkning av skarp rished olika filmslag och skalor 
inom en provyta från Autajaure. 

Interpretation of extremely dry scrub in IR-colour 1:30 000 (grey), 
IR-colour l :50 000 (--) and panchro l :30 000 (--- ) within an 
experimental area of the Autajaure area . 
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1:30 000, ligger som grund för jämförelsen av tolkningen i !R-färg 
1:50 000 (heldragna linjer) och pankromatisk film 1:30 000 (streckade 
linjer). Det framgår att för tolkningen av videsnår, där strukturen är 
viktig som indikator har skalan störst betydelse. Sämst resultat ger 
den minsta skalan. 

Filmslaget är viktigast för tolkningen av skarp rished. De skarpa ris-
hedar som tolkats i IR 1:30 ?OO,men ej i 1:50 OOO~är genomgående små 
ytor, på gränsen till den förutbestämda minsta karteringsbara enheten. 

över testytan i Autajaure finns fyra st kartor (!1:5-8) i skalanl:lO 000. 

Nr II:5 är en fältkarta, gjord a v L-E L i l j e l u n d, d ä r I P- fä rgb i l de r 
skala 1:30 000 har varit underlag för gränsdragningen. 

Nr II:6 är baserad på tolknlng pankromatisk film 1:30 000. 
Nr II:7 är baserad på tolkning i !R-färgfilm 1:50 000. 
Nr I I: 8 är baserad på tolkning i !R-färgfilm l :30 000. 

Wild B8 Aviograf har använts som tolkningsinstrument. 

Inom detta testområde har en betydligt mer detaljerad fältinventering 
utförts än inom Sitasjaure- och Teusajaure-områdena (jmfr fig 23,26), 
vilket framgår av fig 29 A. 
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Fig 29. Antalet beskrivningsenheter i testytan i Autajaure i olika bild-
material. A. totala antalet, B. färdelade på växtsamhällen. 
The number of plant communities in a test area in Autajaure in 
different aerial photographs. A total sum, B. distributed on 
the different plant communities. 
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Fördelningen mellan fältkartering och tolkning visar här en helt annor-
lunda bild. Antalet enheter är totalt sett lägst i den pankromatiska 
filmen och flera samhällen har ej tolkats. Den detaljerade fältkarte-
ringen är klart överlägsen tolkning i pankromatisk film, medan tolkning 
i !R-färgfilm ger ungefär samma resultat som fältkarteringen. Det större 
antalet fältenheter, 10 st, beror helt på att ett mera detaljerat indel-
ningssystem använts i fält än vid tolkning. Det gäller främst fattig-
kärren, vilket framgår av fig 29 B. För en rättvis jämförelse måste des-
sa mera detaljerade samhällen sammanföras till de enheter som använts 
vid tolkning. Antalet beskrivningsenheter i fältkartan är då lika stort 
som i den tolkade kartan från !R-färgfilm 1:50 000. Endast vad beträffar 
friska rishedar ~r fältkarteringen överlägsen !R-färgfilmen. 

I plansch III visas vegetationskartor över Abisko. över Njullaområdet 
redovisas fyra kartor (III:l-4) i form av bildskisser i ungefärlig skala 
l :20 000. 

Nr III:l är en fältkarta, framställd av förf med pankromatiska bilder 
1:30 000 (förstorade till 1:20 000) som karteringsunderlag. 
Flygbildstolkning i dessa föregick fältkontrollen. 

Nr III:2 är baserad på tolkning pankromatiska bilder 1:30 000. 

Nr III:3 är baserad på tolkning !R-färgfilm 1:50 000. Tolkningen har 
skett efter fältkarteringen. 

Nr III:4 är den fältkontrollerade versionen av III:3. 

Motsvarande område visas ocks& i digitaliserad kartform. 

Nr III:5 har en rutenhet, som motsvarar 50 x 50 m i verkligheten 
Nr III:6 " 100 x 100m" " 
Nr III:7 " n n 200 x 200 m " " 

Ett större område, där största delen av Abisko Nationalpark ingår, har 
också tolkats och redovisas i två kartor (III:B-9). 

Nr III:B är baserad på tolkning i !R-färgbilder 1:50 000 och redovisas 
i skalan 1:50 000 med generaliserad återgivning med minsta av-
gränsade enhet motsvarande 200 x 200 m. 

Nr III:9 är samma område i skalan 1:100 000. 

Vid jämförelse mellan de olika kartorna över Njulla {fig 30) är antalet 
beskrivningsenheter i alla vegetationssamhällen lägst i den pankromatiska 
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filmen. Vid fältkontrollen, som här var detaljerad, tillkommer ett gans-
ka stort antal samhällen, som ej kunde urskiljas i den pankromatiska 
bilden, underlagsbil den. Antalet tolkade områden i IR-färg l :50 000 över-
stiger även här i de flesta fall fältkartan från 1973. Undantag utgör 
gräshed, lågörtsäng och fattigmyr, men de två sistnämnda kan ej tillmä-
tas någon större betydelse, då det endast rör sig om skillnader på någ-
ra enheter. För att verifiera tolkningsresultatet i I R-färgfilm l :50 000 
skedde förnyad detaljerad fältkontroll sommaren 1974. Totalt är endast 
125 enheter tolkade i den pankromatiska bilden mot 175 i fält och 225 
i IR-färg. Även här visar det sig alltså att en detaljerad fältkontroll 
ger bättre resultat än tolkning i pankromatisk film 1:20 000, men att 
tolkning i !R-färgfilm ger samma eller ännu bättre resultat. 

• Vegetationskartorna i digitaliserad form, baserade på klassificering 
lägesbestämda, kvadratiska beskrivningsenheter visas med tre olika stor-
lekar på rutor, 50 x 50 m (III:5), 100 x 100m (III:6) samt 200 x 200m 
(III:7). Kartbilden från fältkartan återges tydligt med den minsta rut-
storleken. Även när ytan fyrdubblas till 100 x 100 m är huvuddragen kvar, 
men med 200 x 200 m rutor är kartbilden alltför generaliserad och för-
vanskad för att kunna jämföras med de detaljerade kartorna. överensstäm-
melsen med den generaliserade kartan i 1:50 000 är emellertid tillfreds-
ställande och storleken på beskrivningsenheterna ungefär överensstämmande. 
De två min:ta n:tstorlekarnaär emellertid ej tänkbara vid en kartskala i 
1:50 000, där de endast motsvarar rutor med l resp 2 mm:s sida. Rutstor-
leken 200 x 200 M motsvarar 4 mm. 
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Den största fördelen med en sådan kartform är som tidigare nämnts möjlig-
heten till datalagring och bearbetning av både fältmaterial och tolkat 
material, samt automatiskt utskrivna kartor. På ett enkelt och snabbt 
sätt kan man få en uppfattning av den ungefärliga utbredningen av de oli-
ka vegetationstyperna i procent av den totala ytan utan tidskrävande yt-
mätningar. I fig 31 är utbredningen beräknad på den minsta rutstorleken. 

Vid ökad rutstorlek kommer de samhällen som har störst utbredning att 
bli överrepresenterade. (Ihse, 1973 s.77). 

Ytriktigheten är ett annat sätt att presentera karteringsnoggrannheten. 
En detaljerad och noggrann ytmätning är mycket tidskrävande och kartan 
bör föreligga som ortogonal karta för att resultatet skall bli rättvisan-
de. Sådana ytmätningar har genomförts med fotoelektrisk ytmätningsmetod 
(Ekman-Wastenson 1968) inom Autajaureområdet. Ytm~tningen har skett i 
två kartor, dels i denmest detaljerade kartan från tolkningen i IR-färg 
1:30 000, där mätningen skett i skalan 1:10 000, dels i den generalise-
rade kartan från tolkning i IR-färg l :50 000 (II:3). Fördelningen av de 
olika samhällenas utbredning redovisas i fig 32. 

Fig 31. Ungefärlig utbredning av de olika vegetationssamhällena i % av 
totala karterade ytar på Njulla, Abisko. 
Approximativ extension of different plant communities in per-
cent of the total mappedarea on Njulla, Jl.bisko. 
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Fig 32. Utbredning av de olika vegetationssamhällena i % av totala kar-
terade landytan i Autajaureområdet. 
A. Tolkning !R-färgfilm 1:30 000. B. Tolkning !R-färgfilm 1:50 000 
Areal distribution of different plant communities in percent of 
the total mapped landarea in Autajaure test site. 
A. IR-colour-film 1:30 000. B. IR-colour-film 1:50 000. 

Av diagrammen framgår att utbredningen av de olika huvudgrupperna i stort 
sett återges lika både i den detaljerade kartan från tolkning i IR-färg 
1:30 000 och den generaliserade kartan från tolkning i IR-färg 1:50 000. 
Mellan de olika undergrupperna sker dock vissa förskjutningar. För att de 
samhällen som har den minsta utbredningen inte skall bli alltför mycket 
underrepresenterade måste deras storlek överdrivas i den generaliserade 
kartan. De viktiga högörtsängarna och rikkärren, som upptar mindre än l % 
av ytan har markerats trots att de i genomsnitt endast upptar 2,5 ha mot 
de 6,25 ha som valts som minsta karteringsenhet. Även ängsbjörkskogen har 
på motsvarande sätt överdrivits i den generaliserade kartan 1:50 000. En 
ytterligare förminskning av skalan med åtföljande generaliseringar med-
för svårigheter att överhuvudtaget åskådliggöra dessa samhällen. 
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Noggrannhet i gränsdragning 

Noggrannheten och överensstämmelser i gränsdragning vid tolkning mellan 
de olika filmslagen och bedömning i fält har undersökts längs invente-
ringslinjer, där mycket noggranna fältkontroller skett (jfr s 25 ). 

I 

.IT 

,:;;; I,JII,II;II; j lllll,lllllll,ll j 1,1 1'1 :: l iii llll:t 11111!11 'Il iiiiim ;l 
s 1015 20 25 30 35 40 45 5055 60 65 70 75 

O 100 200 300 400 500 m 

Fig. 33. Jämförelser vid noggrannhet i gränsdragning på Ottfjället 
x ej jämförbara utanför testlinjen; gräns, tolkad men ej ur-

skild i fält; gräns, urskild i fält men ej tolkad. Tunna 
linjer anger överensstämmelse mellan olika bildmaterial-fält-
kontroll. 
Accuracy in boundary lines between different aerial photographs 
and ground truth; x not comparative, false interpretation, 

not interpreted. 
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Inventeringslinjernas läge visas i figur 14 (s 25)för Ottfjällsområ-
det, figur 15 (s 26) förAbisko-området och figur 16 (s 30) för Sitas-
jaure-Teusajaureområdena. 

Noggrannheten i gränsdragningen inom inventeringslinjerna kan åskådlig-
göras grafiskt. I figur 33 visas resultatet från inventeringslinjerna 
I-IV på Ottfjället. På fältkontrollen på Ottfjället längs dessa invente-
ringslinjer,baserade på !R-färgbilder i skalan 1:10 000 är denna betyd-
ligt mer detaljerad och på en högre ambitionsnivå än fältkontrollerna i 
nya områden, som baserats på !R-färg 1:50 000. Det har därför ansetts 
motiverat att behandla detta område separat. En redovisning av de i flyg-
bilden identifierade gränserna sker i tabell 8 av de i fält förekomman-
de vegetationsgränserna. 

Antal av-
gränsningar Andel tolkade gränser i % 

Område Region en l. fältinv. Number of interpreted bounda·ry Anm. 
km number of boundary l i nes in percent No tes 

l i nes ( ground trut h) 
Experimental Alpine Antal (detaljerad) pankro IR IR 
area zon e km de ta i led l :30 000 l : 50 000 l: lO 000 
Ottfjä Ilet I l ,6 23 69 - 1261) 

- " - I I 2,5 80 48 73x 111 x )?lfält-

" - - III l ,8 80 34 - 104 ytor 
-g round 
trut h 

otalt I-I II s.~ 183 44 73x 108 

Tab 8. Jämförelse mellan gränsdragningen i olika bildmaterial och 
fältkontrollen på Ottfjället. l)= fler gränser i bild än i 
fältkontrol l. Vegetationsanalys krävs för att visa om de är 
verkliga. Kegion I =subalpin, II = lågalpin, III = mellanalpin 

Gomparison between different aerial photographs and ground 
truth concerning boundary lines, on Ottfjället. l)= More 
bounderies in photo than from ground truth. A new control is 
needed to know if they are real. Region I= sub alpine zone, 
II = low alpine zone, III = middle alpine zone. 
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Alla områden, som avgränsats i den pankromatiska filmen har också av-
gränsats här, trots den mindre skalan. Dessutom tillkommer ett antal 
gränser 210 st totalt 71 st . Detta motsvarar 73 % av de i fält urski l da 
områden . Om man också här på samma sätt tar hänsyn till skalskillnader-
na blir jämförelsesiffran 95 %. Men en viktig skillnad mot pankromatiska 
filmen tillkommer. Det är här möjligt att ~r~~i!j~ ytterligare områden, 
som var för små att markera i 1:50 000-skalan. Jämförelsen mellan antalet 
gränsdragn:{~gar bör därför göras utan hänsyn till skalskillnaderna. 73 % 
av fältgränserna kan urskiljas vid detaljerad fältkontroll på hög ambi-
tionsnivå, 95 % vid mera översiktlig. 

!R-färgfilm 1:10 000 . -Det största antalet gränser urskildes här och 
överensstämmelsen vid fältkontrollen var god . Dock har fler gränser tol-
kats i bild än vad som med enkel fältkontroll, utan vegetationsanalys, 
kunnat återfinnas i fält. Den använda vegetationsindelningen passar ej 
helt till denna skala. En trolig orsak till färgtonskillnader i bilden 
är förskjutningar i dominans och täckningsgrad mellan de ingaende arter-
na i samhället. 

Orienteringen i fält stötte på en del problem. Längs linje I ligger de 
ej återfunna avgränsningarna i tät skog och längs linje IV i mellanalpin 
region i oregelbunden terräng med många små hällar, som lätt kan förväx-
las. 

Vid fältkontrollen har 9 gränser upptäckts, som ej 
Dessa kunde dock i efterhand urskiljas på bilderna 
mindre än l meter har ej markerats eller urskiljts 

förväg to l kats . 
samtliga fall . Ytor 
fält . 

Längs inventeringslinjen i Kuckelområdet har pankromati ska bilder l :30 000 
(förstorade till 1:20 000) använts som underlag för f ältkontrollen . 
Minsta markerade enhet är här 10m . I samtliga andra försöksområden har 
!R-färgbilder 1:50 000 använts som underlag för fältkontrollen ( se s 41 
fältkontroll (metodik), med 50 m som minsta beskrivningsenhet . 

I tabell 9 ges en sammanställning av de i flygbild identifierade gränser-
na i % av de i fält upptäckta. Inom varje område har de olika alp i na zo -
nerna, subalpin, lågalpin, mellanalpin och högalpin separerats . Efter-
som de olika växtsamhällena uppträder på olika regioner är det möjligt 
urskilja om vissa grupper av vegetationssamhällen är svårare att avgrän-
sa än andra. Man kan or.kså i tabellen utläsa variationen mellan olika 
försöksområden, som ju uppvisar helt olika vegetationsbild . 

• 
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Pankromatisk film 1:30 000.- Möjligheterna att urskilja och avgränsa 
ett speciellt växtsamhälle beror till stor del på de omgivande samhäl-
lena. Ett flertal faktorer påverkar gränsdragningen i denna filmsort, 
bl a topografin. Topografiska enheter, som t ex k~llar, framträder i av-
vikande gråton bl a genom skuggeffekt. Det gör, att man, trots stereo-
betraktning, i vissa fall frestas att avgränsa topografiska enheter sna-
rare än växtsamhällen. Om växtsamhällenas utbredning vore oberoende av 
topografin, skulle man på så sätt få för många gränser i vissa fall. 
Men eftersom växtsamhällen påverkas av topografin, eller snarare olika 
vind-, snö- och vattenförhållanden kommer gränserna hos de olika växt-
samhällena, vid den använda vegetationsindelningen att i många fall över-
ensstämma med de topografiska gränserna. I svartvita bilder bör därför 
alltid avgränsningarna göras i stereobetraktning. 

Endast 44 % av de vegetationsgränser som urskildes vid fältkontrollen 
(90 av 183} kunde upptäckas i det pankromatiska bildmaterialet. Av de 
totalt 90 avgränsade områdena var endast 25 homogena i fält; de övriga 
visade sig vid fältkontrollen bestå av flera växtsamhällen. 

Jämförelserna i figur 33 mellan filmslagen blir dock ej här helt korrekta, 
beroende på dels den använda metodiken, med markering direkt på överlägg 
på bilden, som medför att man ej kan avgränsa allt man ser, dels på skal-
skillnader mellan bildmaterialen. 0,5 mm i diameter, ·minsta avgränsade 
yta, motsvara 5 m i 1:10 000, som fältiakttagelsen baserats på, men15m 
i 1:30 000. Om man tar hänsyn till skalskillnaderna minskar antalet möj-
liga avgränsningar från 183 till 130, och avgränsningarna i pankromatiska 
bilder borde vara 69 % av totala antalet fältavgränsningar. 

Men det är möjligt att i skala 1:30 000 urskilja områden som är strax 
under l m. Vid tillräckligt stor kontrast borde man alltså kunna ur-
skilja alla de gränser som fanns markerade i 1:10 000-bilden, även om 
man inte kan markera dem. Detta var dock ej i något fall möjligt. slut-
satsen blir att man i den pankromatiska filmen avgränsar knappt hälften 
av ytorna. 

IR-färgfilm 1:50 000. -Jämförelser med föregående bildmaterial kan en-
dast göras i begränsade delar, längs linje II och största delen av linje 
III, eftersom bildmaterialen ej täcker identiskt samma arealer. Det inne-
bär bl a två vegetationstyper som endast förekommer längs linje IV, torr 
gräshed och snölegevegetation, faller bort. 
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Område Region Antal Antal av- Andel tolkade gränser i % 
km gränsningar Number of interpreted boundary Anmärkning ar 

en 1. fält i nv. l ines in percent 

pankro !R IR 
l :30 000 1:50 000 l :30 000 

Experimental Region length number of 
area km boundary l i nes 

ground truth 

Autajaure II 19,0 162 78X 93 91X Xomfattar ej 
' hel a området - " - III 3,9 21 34x 95 78x x - " -

Si;t:asjaure I I 10,0 60 59X 96 - x84 gränser 
III l ,3 lO 70 100 - - -

Teusajaure II 2,7 18 sax 94 - xl4 gränser - " - III 5,3 23 78x 87 - x14 gränser - " - IV l ,2 3 l 00 100 -
Abisko I 17,2 126 - 96 -
Kouke l område I 3,0 42 86 l 00 förstoring t i 11 

l :20 000 
Dttfjället-7 I l ,4 13 - 92 -- " - II 8,2 77 - 95 -- " - III 1,3 12 - 92 

Summa I 20,2 l Hl 86X 96 - 42 fältgränser 
I I 31,7 317 70X 94 91 x 170 fältgränser 

III 10,5 66 64X 91 78 x33 fältgränser 
IV l ,2 3 IDO IDO -

Totalt I-IV 69,5 567 n x 95 90xx 248 fältgränser 
Xllo fältgränser 

Tab 9. Jämförelse mellan noggrannheten i gränsdragning vid tolkning 
i olika flygbildsmaterial i % inom olika försöksområden. 
Region I = subalpin, II = lågalpin, III = mellanalpin, IV = hög-
alpin. 

Gomparison between different ae'r'ial photographs and ground 
truth concerning boundary lines in different experimental 
areas. Region I = sub alpine zone, II = low alpine zone, III 
middle alpine zone, IV = high alpine zone. 

I den pankromatiska_filmen 1:30 000 är överensstämmelsen med fältkontrol-
len sämst. Endast 72 % av fältgränserna har identifierats i flygbilden. 
Totala antalet fältgränser är här också lågt, 248 st, eftersom det 
pankromatiska bildmaterialet i Auta-, Sitas- och Teusajaure ej omfattar 
hela fältmaterialet. Variationen mellan de olika områdena och inom dessa 
mellan regionerna är stora. Den största variationen finns mellan låg-
och mellanalpin region i Autajaure, där resultatet i den mellanalpina 
regionen är mycket dåligt, endast 34 %. Orsaken kan möjligen sökas 
bland det stora antalet blöta snölegesamhällen och fuktiga typer av 
övriga samhällen, med diffusa gränser, men kan ej nöjaktigt förklaras, 

l 
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då resultatet för mellanalpin region är bättre i alla övriga områden, 
och den genomsnittliga längden på varje område är 1,5 ggr så lång som 
låg och subalpin region,i genomsnitt här 185m mot 110m. I Kuokelområ-
det är däremot överensstämmelsen med fältkontrollen mycket god (86 %). 
Till det goda tolkningsresultatet här bidrar troligen den lätt-tolkade 
ensartade vegetationen, endast bestående av hed- och myrseriens fattiga 
samhällen som ger stora skillnader i gråton, textur och läge, samt den 
annorlunda tolkningstekniken med direkta avgränsningar längs linjen. 

JR-färgfilm 1:50 000. - Tolkningssäkerheten ligger som framgår av tabell 
9 i medeltal på 95 %, utan några större variationer mellan de olika om-
råden eller regionerna. Den mellanalpina regionens samhälle tycks något 
mera svårtolkade men är baserade på ett för hå 11 and ev i s l i te t anta l fält-
avgränsningar. Teusajaureområdets mellanalpina region, med 87 % rätt tol-
kade gränser, består till största delen av torra gräshedar av en typ, 
som tidigare varit i stort sett okänd för förf, och med ett stort inslag 
av moderata snölegor· med varierande fuktighetsförhållande. 100% tolk-
ningssäkerhet, dvs alla gränser som upptäcktes i fält hade tolkats, upp-
nåddes i tre områden, vitt skiljda både vad beträffar region och vegeta-
tionssammansättning. Antalet fältavgränsningar är emellertid mycket få 
och endast i Kuokelområdet kan den tillmätas något värde. 

JR-färgfilm 1:30 000. -Denna filmtyp har endast testats i delar av 
Autuajaureområdet och 90 % av i fält förekommande gränser har där tol-
kats. Det kan emellertid tyckels underligt att denna större skala skulle 
ge ett sämre resultat än IR-färg 1:50 000. Någon förklaring kan ej ges 
och skillnaden är inte signifikant (på l % nivån). Antalet observationer 
i skalan 1:30 000.110 st, är alltså för få för att tillmäta skillnaden 
någon större betydelse. 

En sammanställning av säkerheten för identifiering av vegetationsgränser 
i olika filmslag redovisas i figur 34. 

Säkerheten i gränsdragningen är i JR-färgfilm 1:50 000 så hög som över 
90% i alla tre zonerna med små skillnader mellan zonerna. Säkerheten 
i pankro 1:30 000 är ungefär 20 procentenheter sämre i lågalpin och 
mellanalpin zon, men bara 10 % sämre i subalpin zon. 

I kartografisk form redovisas i figur 35 för hela Njulla-området en jäm-
förelse mellan gränsdragningen i fält och i olika bildmaterial. Kartan 



Fig. 34. Säkerheten i gränsdrag-
ningen i % fördelad på olika 
bildmaterial och alpina zoner. 

Accuraty in boundary lines in 
different aerial photographs 
and alpine regions. 
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i figur 35 A visar att ett ganska stort antal gränser tillkommer i fält, 
gränser som ej markerats på den pankromatiska bilden i 1:30 000 där svå-
righeter att differentiera ett flertal växtsamhällen ju föreligger. I 
övrigt överensstämmer i stort sett de gränser, som är dragna i pankro-
matisk film med den detaljerade fältkontrollen, där för övrigt dessa bil-
der tjänade som underlagskarta. 

Gränsdragningen av dessa endast i fält registrerade områden har skett 
genom stegning. Denna blir mycket osäker och generaliserad, då man i 
de flesta fall saknar stödpunkter. Vid tolkningen i I~:f~rgfil~ 
l~§Q_QQQ blir gränsdragningen betydligt mera detaljerad och noggrann 
(fig. 35 B). De i den tolkade kartan nytillkomna gränserna (prickade 
linjer) är i flertalet fall en uppdelning i mindre enheter av större 
generaliserade områden i fältkartan. Avvikelserna från de fältkarterade 
gränserna är i några enstaka fall upp mot 50 m, i flertalet fall något 
tiotal meter. Noggranna mätningar har ej gjorts då kartorna föreligger 
som ej ytriktiga bildkartor. En del av dessa nytillkomna områden är ej 
fältkontrollerade. I fält har också markerats gränser (10 st), som ej 
har tolkats (streckade linjer). 

Nytillskottet av gränser och ändring av gränsers sträckning har skett 
dels i björkskogen, där möjligheten till gränsdragning mellan ängs-
björkskog och hedbjörkskog är väsentligt större i !R-färgfilmen än i 
fält med pankromatisk bild som underlag, dels mellan de olika hedtyper-
na. Snölegorna uppdelas vid tolkningen i !R-färgfilmen i ett alltför 
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B 

Fig. 35. Jämförelse av gränsdragning mellan A:pankromatisk film 1:20 000 
- fält samt B:fält - IR-färg l :50 000 på Njulla, Abisko ·······ny-
ti 11 kommen gräns-·--- ej å terfunnen gräns. 
Comparison between boundary lines in A:panchromatic film 
1:20 000- ground truth; B:ground truth- IR-colour 1:50 000 
·······new boundary l i n e;---- not f o und boundary. 



87 

stort antal gränser, p g a fuktighetsvariationen, som ej motsvaras av 
någon enhet i vegetationsindelningen. Blockströmmar och -fält syns be-
tydligt bättre i !R-färgfilmen. 

De områden, som ej kunnat avgränsas vid tolkning är huvudsakligen gräs-
hedarna, men även Dryashedar kan ej alltid skiljas från lågörtängarna. 

Den mycket översiktliga fältkartering, som genomfördes i Sitas-Teusa-
jaureområdena 1973 under L-E Liljelunds ledning ger en annan bild vid 
jämförelserna i gränsdragning än i Abisko, vilket framgår av den del 
som redovisas i vegetationskartorna i plansch I, men tydligare visas i 
figur 36 och figur 37. Pankromatisk film l :30 000 har använts som under-
lag för fältkarteringen. I Sitasjaureområdet är de fältkarterade grän-
serna (i rött) grovt generaliserade och de gränser som finns i den 
pankromatiska bilden (svart) dåligt utnyttjade och överensstämmelsen 
många gånger ej särskilt god. Framförallt på norrsidan är överensstäm-
melsen dålig {fig 36 A). 

Vid tolkningen i !R-färgfilm l :50 000 blir gränsdragningen betydligt 
mera detaljerad och noggrann. Förutom de gränser som också tolkats i 
pankro (svarta) har ett ganska stort antal gränser tillkommit (rött), 
vilket framgår av figur 36 B. 

En liknande jämförelse i Teusajaureområdet visar en något annan bild. 
överensstämmelsen mellan det pankromatiska underlaget och fältkartan 
är betydligt bättre. En trolig orsak är de bättre fältarbetsförhållande 
denna inventeringsgrupp haft. största antalet gränser överensstämmer 
med de som tolkats i pankro 1:30 000. I figur 37 A visas endast de grän-
ser som avviker från denna tolkning, heldraget rött för nytillkomna 
gränser, streckatför ej tolkade. Observera dock att även här endast en 
del av området är fältkarterat (plansch I). 

En del av dessa nytillkomna fältgränser som ej tolkats i pankromatisk 
film har tolkats i !R-färg 1:50 000, vilket framgår av fig 37 B. Dess-
utom har här tillkommit ett ganska stort antal gränser (rött) i !R-färg-
filmen 1:50 000 förutom de gränser som överensstämmer med den pankroma-
tiska filmen (svart). De gränser som tolkats i pankrobilden men ej i JR-
färg (streckade) har ~ältkontrollerats längs inventeringslinjerna (fig 
16 B). Gränsdragningen i lågalpin region i pankro var dålig, 50%, 
mot 94 % i !R-färgfilm (tabell 9). 
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A. 

B. 

Fig . 36 Jämförelse av noggrannhet i gränsdragning i Sitasjaureområdet . 
A:fält (röda linjer) - pankro l :30 000 (svarta linjer), B:pankro 
1:30 000- IR l :50 000 generaliserad (nyt i llkomna gränser i rött) . 
Comparison between boundary lines i n Sitasjaure . A:ground tru th 
(red lines) - pankro 1:30 000 (black l i nes) , B:pankro l :30 000 
- IR-colour 1:50 000 (new boundary linesin red) . 
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Fig. 37. Jämförelse av noggrannhet i gränsdragning i Teusajaureområdet. 
Nytillkomna gränser i fält resp. IR-färg från pankrotolkningen 
i rätt. A:pankro 1:20 000-fält -73 B: pankro l :30 000- IR-
färg 1:50 000. 
Comparison between boundary lines in Teusajaure . New boundary 
linesin red. A: ground truth- panchromatic film 1:30 000, 
B:panchromatic film 1:30 000- IR-colour l :50 000. 
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Noggrannhet i klassificering 

Vid bedömning av noggrannheten i klassificeringen vid vegetationskarte-
ring i olika bildmaterial är såväl den totala tolkningssäkerheten, som 
säkerheten för de individuella växtsamhällena av intresse. Med tolknings-
säkerheten inom en försöksyta avses den procentuella andelen rätt tolka-
de ytor i förhållande till i fält förekommande. När det gäller noggrann-
heten i klassificeringen av de individuella växtsamhällena måste även 
hänsyn tas till övertolkningen, dvs den procentuella andelen av ett visst 
samhälle tolkade, men ej i fält förekommande,ytor i förhållande till to-
tala antalet tolkade ytor av detta samhälle. 

Vid värderingen av tolkningssäkerheten och övertolkningen måste givetvis 
hänsyn tas till antalet observationer de är baserade på. Ett värde base-
rat på ett fåtal observationer är i allmänhet osäkrare än ett,baserat på 
många. Ett lämpligtmått p§osäkerheten i värdena är konfidensintervall. 
Förutom att ge just en bild av osäkerheten i värdena för de individuella 
växtsamhällena kan konfidensintervallen användas för att testa om det 
föreligger någon statistisk signifikant skillnad mellan totala tolknings-
osäkerheten i olika bildmaterial. Konfidensintervallen har beräknats 
med hjälp av statistiska tabeller och formler {Hald, 1952). 

Noggrannheten i klassificeringen har testats genom jämförelse mellan tolk-
ning och detaljerad fältkontroll längs inventeringslinjer inom samtliga 
försöksområden (fig 14-16). Inom de områden, som främst utnyttjats för 
att bygga upp tolkningserfarenheter, Njulla-Kuokelområdet, Abisko samt 
delar av Ottfjället, har dessa tester endast kunnat ske i begränsad om-
fattning, då största delen av tolkningsarbetet utförts efter fältkontrol-
len. 

Resultatet av denna test redovisas i tabell lO,där tolkningssäkerheten 
för olika bildslag inom de olika försöksområdena anges. Siffrorna inom 
parentes anger 95% konfidensintervall. Eftersom samma tolkningsmetodik 
ej har använts i samtliga områden, och dessa dessutom skiljer sig vege-
tationsmässigt, skall konfidensintervallet här endast ses som ett approxi-
mativt osäkerhetsmått på tolkningsnoggrannheten. 
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!R-färg 1:50 000 Pankro l :30 000 !R-färg 1:30 000 
Område Under- Huvud- Under- Huvud- Under- Huvud-

grupper grupper grupper grupper grupQ_er _grupper 

attfjället 80 93 - - - -
Autajaure 89 92 61 76 87 95 

(83-92) (87-95) (51-70) (67-84) (78-93) ( 89-98) 
Si ta sj au re 86 92 64 76 - -
Teusajaure 87 92 55 76 - -
Abisko 79 92 - - - -
Njulla 70 80 - - - -
Kuckelområdet 79 98 70 88 - -
Rätt tolkat (%) 82 91 62 78 87 95 

(78-85) (89-93) (56-69) (72-83) (78-93) ( 89-98) 

Tab 10. Sammanfattning av totala tolkninssäkerheten olika bildmaterial, 
fördelad på de olika försöksområdena. 

Summary of the precision i n mapp i ng, measured as the i nterpreted 
plant communities in percent of the real plant communities, in 
different photographic materials and different experimental 
areas. The number in parenthesis is 95 % confidential interval. 
The left column in each material shows detailed mapping, the 
right generalized mapping. 

Tabellen visar, att för klassificering av vegetationen är !R-filmen 
klart överlägsen pankromatisk film. !R-färgfilm i skalan l :50 000 ger 
en så hög träffsäkerhet som 91 % vid den grova indelningen i huvudgrupper, 
medan motsvarande värden för pankromatisk film är 78 resp 62 %. För att 
uppnå samma säkerhet som i !R-färgfilmens undergrupper måste man i pankro 
använda huvudgrupper, alltså en mycket lägre detaljeringsgrad. Med hän-
visning till reservationen ovan så föreligger en signifikant skillnad 
mellan !R-färgfilm 1:50 000 och pankromatisk film 1:30 000. Någon signi-
fikant skillnad mellan tolkningsresultaten för !R-färgfilm l :50 000 och 
!R-färgfilm 1:30 000 kan däremot ej fastslås i dessa försökskarteringar. 
För att undersöka om en sådan skillnad föreligger krävs ett mycket större 
jämförelsematerial. 

Av tabell 10 framgår vidare, att spridningen i tolkningssäkerheten i !R-
färgfilm l :50 000 är liten mellan försöksområdena, trots deras skillna-
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A. undergrupper 1-r.;:;'A~u:-"ta~j!.J.amurr.e..--h;;'s~ifta~~,.·nufi<rfie r-h.~T er'u""sarjiauiilr:fe-tr;;;:;;'iKoru"'keilmomi'!rfåd:.:ec.::cthrritar-flTrau-r;TArL_Tn;r--j 
V t t . h .. 11 IAntall rKatt 'Aav'ngtar'.' IKt01ä1ttkat Aav'ngtar". Kt0•a;1:ktat1Aarnvgtar". l"to'a;1 ~tkat IAav'ngt'ar". fKatt 19b%. ege a lonss~m.a el avgr 'tolkat tolkat konf. 
Plant commun1t1es enl. (%) enl (%) enl. (%) enl. (%) enl. (%) int.vall 

laS rished skarp 
l aT - 11 - torr 
laF - - frisk 
laR - - rik 
laV - 11 - våt 
l b gräshed 
le lavhed 
2a äng ,lågärt-
2b -"- högärt-
Ja kärr,fattig-
3b -"- r i k-
4 videsnår 
5a bjärkskog,hed-
5b - " - ängs-
se björkkärr 
6a snölega ,extrem 
6b - n - moderat 

Totalt antal av-
gränsningar enl. 
fältinv. 

fältinv. fältinv. fältinv fältinv. fältinv. 

16 
26 

6 
l 
2 
7 

13 

8 
2 

16 
2 
l 

l 02 

38 
92 
33 
o 
o 

14 

77 

88 
o 

56 
100 

o 
100 

o 

12 
13 
2 

15 

12 

67 

75 
77 
o 

60 

75 

100 

38 

o 
75 
o 
o 

86 
67 
50 

50 

l 00 
o 

43 

67 
88 
14 

100 

l 00 
88 
o 

100 

35 
55 
17 
2 
4 

17 
3 

32 

31 
2 

24 
o 
3 

12 
3 

250 

54 
85 
18 
o 
o 

41 
67 
66 

83 
o 

42 
90 
o 

100 
o 

37-71 
73-93 

4-43 
0-84 
0-60 

18-67 
9-99 

46-81 

66-95 
0-84 

22-63 
55-100 
0-71 

73-100 
0-71 

Total observations ~--4---+---+--+---+--+--+--+---t"--jr--1 (ground truth) 
Rätt tolkat (%) 
Correctly inter-
preted in percent 

B. huvudgrupper 
Vegeta t i onssamhä 11 e 
Plant communities 

l Hed 
2 ~ng 
3 Kärr 
4 Videsnår 
5 Björkskog 
6 Snölega 

~ätt tolkat (%) 
orrectly i nter-

t>reted in percent 

61 

Autajaure 
n ta ~~~i~at avgr. 

en l. (%) 
fält i nv. 

58 83 
13 77 
lO 70 
16 56 
3 100 
2 50 

76 

64 

Sitasjaure 
n ta att 

avgr. tolkat 
en l. (%) 
fältinv. 

30 90 
15 60 
12 75 
4 o - -
6 100 

76 

55 70 62 

Teusajaure Kou k e l området TOTALT 

1 Mta 1 Katt Anta '~~nat 1 Anta (Katt 
avgr. tolkat avgr. avar. to l k at 
en l. (%) en l. (%) en l.· (%) 
fältinv. fältinv. .fältinv. 

22 95 23 83 133 86 
4 50 - - 32 66 
2 50 9 100 33 79 
3 o l 100 24 42 
l 100 9 89 13 92 
6 67 l 100 15 80 

76 88 78 

Tab 11. Tolkningssäkerheten i pankromatisk film 1:30 000 avseende A 
undergrupper, B huvudgrupper i olika försöksområden 

56-69 

l ~~~f. 
int.vall 

72-92 
46-81 
61-91 
22-63 
64-100 
52-96 

72-83 

The precision in mapping in panchromatic film l :30 000 A 
detailed classification, B generalized classification in 
different experimental areas. The left column in each experi-
mental area shows the ground truth observations, the right the 
precision in mapping in percent. 

der i vegetationssammansättning. Endast testytan vid Njulla har ett 
avvikande värde. Detta område beskrivs närmare längre fram. 

Tabellerna 11 och 12 visar tolkningssäkerheten för de olika växtsamhäl-
lena i pankro 1:30 000 respektive IR-färg l :50 000. 
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I testresultaten från pankromatisk film 1:30 000 (tab.ll)saknas uppgifter 
om tolkningssäkerhet för ett antal växtsamhällen. Det beror dels på,att 
undersökningen här endast skett i fyra försöksområden och att alla vege-
tationstyperna ej är representerade inom dessa, dels på de begränsade 
möjligheterna att i pankromatisk film urskilja samtliga undergrupper. 
Spridningen från medelvärdet är stor och stora variationer finns i tolk-
ningssäkerhet mellan de olika växtsamhällena. Endast tre samhällen har 
en hög tolkningssäkerhet, nämligen torr rished, hedbjörkskog och extrema 
snölegor. Torr rished är det absolut vanligaste växtsamhället. I bilder-
na avviker björkskogen kraftigt genom sin struktur och de extrema snöle-
gorna genom sin färg, helt vit. 

~ellan de olika försöksområdena är spridningen i tolkningssäkerhet för-
hållandevis liten och ligger inom gränserna för medelvärdets konfidens-
intervall. Att Kuckelområdet är mera lättolkat än övriga områden fram-
går också av säkerheten i gränsdragningen (tab.9). Detta beror på att 
endast ett fåtal, de mest lättolkade vegetationstyperna, är represente-
rade, nämligen hed och myrseriens fattiga samhällen. 

Vid den lägre ambitionsnivån, med indelning i huvudgrupper ökar givet-
vis tolkningssäkerheten, men siffrorna visar att feltolkningarna inte 
sker enbart vid differentiering i undergrupper, utan även mellan de olika 
huvudgrupperna. 
!R-färgfilm 1:50 000 (tab.l2) har·testats i ett störreantal områden och alla 
vegetationstyperna är här representerade och tolkade. Högsta tolknings-
säkerheten har de mest frekventa områdena, skarp och torr rished, låg-
örtsäng, fattigkärr och björkskog. De alltför få observationerna på lav-
hed ger statistiskt sett en mycket stor osäkerhet. Ett större antal ob-
servationer från denna i fält svårtillgängliga typ skulle troligen be-
kräfta den höga tolkningssäkerheten. De lägsta tolkningssäkerheterna er-
hålles för växtsamhällen, som hör till rikområdena, nämligen rik hed, 
högörtsäng och rikkärr, där medelvärdet för samtliga ligger under 50%. 
Osäkerheten i värdena är emellertid stor på grund av de få observation-
erna. Av de fyra rikkärr som fanns längs inventeringslinjerna har inget 
tolkats rätt. Fältrekognoseringen utanför inventeringslinjerna har emel-
lertid visat att ungefär lika många tolkats rätt. Som tidigare nämnts 
är det endast vid tolkning av högörtsängar, som indikatorer i flygbil-
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A. undergrupper 
Ottfjället Autajaure Si tasjaure Teusajaure Ab i sko Kuckelområdet TOTAL T 

Anta l av gr. Rätt Antal avgr. Rätt Antal av gr. Rätt Antal avgr. Rätt Anta l av gr. ~ätt Anta l av gr. Rätt Antal av gr. Rätt 95 % 
enligt tolkat enligt tolkat enligt tolkat enligt tolkat enligt tolkat enligt to l k at enligt to l k at konf. 

Vegetati anssamhäll e fältinv. (i %) fältinv. (i %) fält i nv. (i %) fältinv. (i %) fältinv. (i %) fältinv. (i %) fältinv. (i %) int.vall 

Jas rished,skarp 33 91 27 l 00 11 100 l 100 9 89 6 100 87 95 82-99 
laT -"- torr 38 97 44 100 11 90 8 100 19 95 8 88 128 97 92-99 
l aF _n_ frisk 11 27 14 64 2 o 2 o l l 00 7 43 37 43 27-61 
laR -"- r i k - - 2 l 00 - - l o 4 o - - 7 29 4-71 
laV -"- våt 5 o 7 57 2 50 - - 4 o 2 100 20 35 15-59 
l b gräshed 21 62 13 77 3 100 7 86 2 50 - - 46 72 57-84 
le lavhed - - - - l 100 3 100 - - - - 4 100 39-100 
2a äng ,l ågört- 4 100 27 100 17 100 4 100 - - - - 52 100 93-100 
2b -"- högört- l o 2 50 2 l 00 - - - - - - 5 60 15-95 
3a kärr, fatt i g a 36 97 16 88 9 89 2 100 lO 100 9 100 82 95 88-99 
3b -"- rik- - - - - 2 o - - - - - - 2 o 0-60 
4 videsnår 22 77 28 79 4 50 3 l 00 12 67 l 100 70 76 64-85 
5a björkskog, hed- 12 92 2 100 - - - - 40 78 8 50 62 77 65-87 
5b -n_ ängs- 4 50 3 l 00 - - l l 00 20 95 l 100 29 90 73-98 
5c björkkärr - - l l 00 - - - - - - - - l 100 3-100 
6a snölega ,extrem 2 o 4 100 6 50 4 l 00 - - l 100 17 71 44-90 
6b -"- moderat 3 100 7 86 l 100 2 50 - - - - 11 82 48-98 

Totalt antal av-
gränsningar enl. 
fältinv 190_ l 07 7" 38 l ?l n l ,;,;n 
Katt co"a' \l •1 ~u ~~ ~b ~l /9 79 ~3 80-87 J 

B. huvudgrupper Ottfja11et Autajaure Sitasjaure Teusajaure A bi sko Kouke 1området TOTAL T 

Antal avgr. Rätt Antal avgr. Rätt Antal avgr. Rätt Antal avgr. Rätt Antal avgr. Rätt ntal avgr. Rätt Antal avgr. Rätt 95 % 
enligt tolkat enligt tolkat enligt tolkat enligt to l k at enligt tolkat nligt to l k at enligt tolkat kon f. Vegetationssamhäll e fält i n v. (i %) fäl tinv. (i %) fält i nv. (i %) fältinv. (i %) fältinv. (i %) ältinv. (i %) fältinv. (i %) int.vall 

l Hed l 08 95 l 07 94 30 100 22 91 39 90 23 100 329 95 92-97 
2 Il ng 5 80 29 100 19 100 4 100 - - - - 57 98 90-100 
3 Kärr 36 97 16 94 11 91 2 100 lO 100 9 100 84 96 90-99 4 Videsnår 22 77 28 79 4 50 3 100 12 67 l 100 70 76 64-85 5 Björkskog 16 100 6 100 - - l 100 60 97 9 89 92 97 91-99 
6 Snölega 3 33 11 91 7 57 6 83 - - l 100 28 75 55-89 

Rätt tolkat (i %) 93 92 92 92 92 98 660 93 90-95 

Tab 12. Tolkningssäkerheten i !R-färgfilm l :50 000 avseende A. undergrupper B. huvudgrupper i olika försöksom-
råden. 
The precision in mapping in IR-colourfilm l :50 000 A detailed classification, B generalized;different 
experimental areas. The left coloumn in each experimental area shows the ground truth observation, the 
right the precision in mapping in percent. 

<.0 
-l'> 
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derna kan användas. Rikområden är speciellt intressanta på grund av sin 
artrikedom och sällsynthet. 

Även friska och våta rishedar har totalt sett låg tolkningssäkerhet, 
dock vari er ande me 11 an försöksområden. Där de är typ i s k t ut bi l da de och 
täcker större arealer är säkerheten vid tolkningen betydligt större, 
som t ex i Autajaure-området och det har därför ansetts motiverat att 
särskilja dem. 

Vid sammanslagning till huvudgrupper erhålles en mycket hög tolknings-
säkerhet, vilket tyder på att de flesta feltolkningarna sker inom huvud-
grupperna och ej mellan dessa. Endast när det gäller snölegorna sker 
förväxlingar med övriga grupper och denna huvudgrupp har som tidigare 
nämnts av skilda författare spaltats upp på de olika huvudgrupper som 
använts här. Förväxlingarna sker framförallt inom de moderata snölegorna, 
vilket ej klart framgår av tabellerna. Vid jämförelse mellan den pankro-
matiska filmen och !R-färgfilmen är medelvärdena för tolkningssäkerheten 
genomgående högre i !R-färgfilm än i pankromatisk film även för de indi-
viduella växtsamhällena. Ett undantag tycks de extrema snölegorna utgöra, 
men antalet observationer är här för få för att säkerställa någon skill-
nad. 

Hedbjörkskogen i Kuckelområdet tycks också vara lättare att tolka i 
pankromatisk film än i !R-färgfilm. Förväxlingar har skett med torr ris-
hed. Resultatet är snarast ett utslag på subjektiviteten vid markering 
av skogsgränsen. 

signifikanta skillnader mellan bildmaterialen kan i allmänhet ej påvisas 
vid tolkning i undergrupper, på grund av för få observationer, främst 
i pankromatisk film. En tendens kan dock skönjas. När det gäller indel-
ningen i huvudgrupper, där antalet observationer per växtgrupp är rela-
tivt stort finns signifikanta skillnader för hed, äng och videsnår mel-
lan pankromatisk film och !R-färgfilm. 

I kumulativdiagrammet i fig 38 redovisas frekvensen av olika växtsam-
hällen inom Sitasjaure-, Autajaure-, Teusajaure och Abiskoområdena. 
Denna fördelning av växtsamhällen torde i stort sett vara representa-
tiv för hela fjällkedjan. Ur diagrammet kan utläsas att tolkningsäker-
heten är mycket hög för de fem mest frekventa vegetationstyperna, som 
svarar för mer än hälften (ca 50 %) av totala antalet beskrivningsenhe-
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Fig 38 . De olika växtsamhällenas kumulativa frekvens och bidrag till 
den totala tolkningssäkerheten i försöksområdena Sitas-, Auta-
och Teusajaure och Abisko vid tolkning i !R-färgfilm l :50 000 . 

The frequency of different plant communities and their con-
tribution to the total precision in mapping, measured as 
correctly interpreted areas in percent of the areas from 
ground truth in the experimental areas in Autajaure, Sitas-
jaure, Teusajaure and Abisko. The dark area is correctly 
interpreted, the light misinterpreted plant communities . 

ter. Träffsäkerheten är här så hög som 91 % (243/267) . Den reduceras 
till 81 %när samtliga 17 vegetationstyper medräknas. 

De hittills redovisade tabellerna (tab. 10-12} har gett en bild av tolk-
ningssäkerheten, fördelad på olika bildmaterial. För att dessutom ge en 
bild av vilka förväxlingar som sker.redovisas också tolkningsresultaten 
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i matrisform för såväl pankromatisk film l :30 000 som IR-färgfilm 
1:50 000 i tabell 13. 

I pankromatisk film 1:30 000 (tab . l3a) sprids feltolkningar på ett stort 
antal samhällen. största andelen felbestämningar sker av videsnåren, som 
förväxlas med såväl bjärkskog, fattigkärr, ängar som olika typer av he-
dar. En del av dessa fel kan förklaras av att videsnåren kan ha ett ut-
vecklat fältskikt av antingen hed eller ängskaraktär och till del in-
går i fattigkärren. Gråvide brukar förekomma dessutom som spridda in-
slag i ett stort antal samhällen. Som videsnår i fältkarteringen har 
dock endast täta bestånd medtagits. Det är svårt att fr~n fältanteck-
ningarna angiva hur stort videinslaget varit i de felkarterade samhäl-
lena. Aven vid tolkning av lågärtsängar och torra rishedar har förväx-
lingar skett med ett flertal växtsamhällen. 

De stora rutorna i matrisen visar hur tolkningen fördelar sig pa huvud-
grupper. Feltolkningar förekommer som synes i stor utsträckning mellan 
huvudgrupperna vid tolkning i pankromatiskt flygbildsmaterial . 

I IR-färgfilm 1:50 000 är tolkningssäkerheten överhuvudtaget mycket 
större och detta visar sig ocksa i att spridningen mellan de olika växt-
samhällena inte alls är så stor. Vid gruppering i huvudgrupper hamnar 
endast enstaka beskrivningsenheter fel. De flesta feltolkningarna sker 
allts~ inom huvudgrupper. För videsnåren gäller samma förhållande, som 
påpekats ovan för den pankromatiska filmen. Det skulle alltså vara 
tänkbart med en ytterligare differentiering av videsnåren t ex ängsvide-
snår och videkärr. Dessa två vegetationstyper visas i stället pä kartan 
som lågärtsäng resp kärr med inslag av vide . Frisk rished förväxlas of-
tast med torr rished . En sammanslagning av dessa vegetationssamhällen 
är tänkbar. Tolkningssäkerheten skulle då för torr+frisk r ished bli 95%. 
Trots den låga tolkningssäkerheten har det ansetts motiverat att skilja 
de fris~a rishedarna bl a beroende på skilda ekologiska förhållande mel-
lan dessa två typer. Av gräshedarna har ett antal (4) förväxlats med låg-
ärtsängarna. Det gäller framför allt friska gräshedar i lågalpin terräng 
och det är tänkbart att i klassificeringssystemet inor dna dessa under 
begreppet lågärtsängar. 

I figur 39 A redovisas i stapeldiagram andelen rätt tolkade samhällen 
(hägra delen) i procent av antalet i fält förekommande. Därtill redovi-
sas (vänstra delen) ävertolkningen,dvs . andelen felaktigt tolkade sam-
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l Q round trut h 
f: ä l t bestämning flyg bi l d sto l kni ng interpretation ~2~~~ct~_9 t i ~~~ffi e te d too mug~e!j~~~~~~ed 
vegetati anssamhäll e 95% konf. 95% kon f. plant communities las laT laF laR laV lb le Za Zb 3a 3b 4 5a 5b 5e 6a 6b I: totalt % interva Il tota l t % intervall 

laS rished, skarp 15 12 l l 29 15/29 52 32-71 7/22 32 14-55 
laT -"- torr 240 l l l 2 47 40/47 85 72-94 28/68 41 29-54 
laF -"- frisk 3 .1. 2 3 lO 2/10 20 3-56 2/4 50 7-93 
laR -"- rik Q l l 2 0/2 o 0-85 1/1 100 3-100 
laV -"- våt Q 2 2 0/2 o 0-85 - - -
l b gräshed 4 3 ?.. 3 17 7/17 41 18-67 8/15 53 27-79 
le lavhed l 2 3 2/3 67 9-99 3/5 60 15-95 
Z a äng ,l ågört- 3 3 21 

o\ 3 l 32 21/32 66 47-81 11/32 35 19-53 
2b -"- högört- - - - -
Ja kärr,fattig- l l 

~l 
l 22 17/22 77 55-92 9/26 35 17-56 

3b -"- rik- l 2 0/2 o 0-85 l/l 100 3-100 
4 videsnår 4 l l 2 2 23 9/23 39 20-62 7/16 44 20-70 
5a b~örkskog ,hed- 17 Q 

2 2/2 100 l 5-100 3/5 60 15-95 
5b -- ängs- 2 0/2 o 0-85 - - -
5e björkkärr o - - - - -
6a s~ölega ,extrem - 11 11 /l l 100 71-100 1/12 8 0-39 
6b -- moderat l 2 Q 3 0/3 o 0-71 - - -
:r. 22 68 4 l - 15 5 32 - 26 l 16 5 - -12 - 207 126/207 61 54-68 

A. pankromat1sk f1lm l :30 000 

fältbestämning Anta l rätt tolka t övertolkning 
Qrounri .truth flygbil d sto l kni ng interpretation correctly interpreted too much interpreted 

vegetationssamhäl le total 95% kon f. total 95% konf. 
plant communities laS laT laF laR JaV Jb le 2a Lb 3a 3b 4 5a 5b 5c 6a 6b E totalt % i nterva 11 tota 1t % intervall 
--· 
las rished, skarp 39 J9 39/39 100 91-100 3/42 7 1-19 
laT -"- torr l 62 63 62/63 98 91-100 8/10 11 5-22 
laF -"- frisk o ~ 3 18 9/18 50 26-74 l/10 lO 0-45 
laR -"- rik .1. l 3 2/3 67 9-99 0/2 o 0-85 
laV -"- våt 2 l 2 l 9 5/9 56 21-86 1/6 17 0-64 
l b gräshed !2. 4 23 19/23 83 61-95 3/22 14 3-35 
le lavhed 4 4 4/4 100 39-100 0/4 o 0-60 
Z a äng ,l ågört- 48 

31 
48 48/48 100 92-100 14/62 23 13-35 

Z b -"- högört- l 4 3/4 75 l 9-99 0/3 o 0-71 
3a kärr, fattig- l l 

~ 
27 24/27 89 70-98 6/30 20 8-39 

3b -"- rik- 2 0/2 o 0-85 l/l 100 2-100 
4 videsnår 5 l 35 27/35 77 59-89 0/27 o 0-13 
5a b~,örkskog ,hed-

l~ 
2 2/2 100 15-100 0/2 o 0-85 

5b -- ängs- ± 4 4/4 100 39-100 1/5 20 0-72 
5e björkkärr l l l/l 100 3-100 0/1 o 0-98 
6a s~ölega ,extrem 2 l - 14 11/14 79 49-95 0/11 o 0-29 
6b -- moderat 2 ~ lO 8/10 80 44-98 0/8 o 0-37 

L. 42 70 lO 2 6 22 4 62 3 30 l 27 2 5 l 11 8 306 268/306 88 84-91 

8. JR-fargf1lm l :50 000 

Tabell 13. Jämförelse avseende klassificeringsnoggrannheten mellan flyg-
bildstolkning och fältbestämning i Sitas-, Auta- och Teusa-
jaureområdet. A. pankromatisk film 1:30 000 B. JR-färgfilm 
1:50 000. 

Gomparison between different areal photographo and ground 
truth concerning the precision in mapping in the experi-
mental areas in Sita-, Auta- and Teusajaure ; A panchro-
matic film 1:30 000 B IR-colour film 1:50 000 
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Övertolkat Rätt tolkat 

1 as skarp rished 
1 aT torr 
1 a F frisk " 
1aR rik 
1 av våt 
l b gräshed 

le lovhed ,. Lågörtsäng 
2b hÖgÖrtsäng 

Ja 

s, o hedbjÖrkskog 

Sb ängsbjÖrkskog 

Se bjÖrkki:irr .. extrem snOlega 

A. 

Övertolkat Rätt tolkat 

1 as skarp rished 

1 aT torr 

1 oF tri sk 
Jo R rik 

lav våt 
l b gräshed 

le lavhed ,, låg~rtsäng 

2b hÖgÖrtsäng 

Jo fattigkärr 

J b rikkärr 

~ videsnår 
So hedbjÖrkskog 

Sb ängsbjÖrkskog 

Se björkkärr 

•• extrem snÖlega 

6b moderot 

10 o 10 20 30 40 50 60 70 
B. antal avgränsningar 

Fig. 39. Klassificeringsnoggrannhet i !R-färgfilm l :50 000 i Sitas-, 
Auta- och Teusajaureområden. A:procentuell fördelning B•absolut 
fördelning.Staplarna ät höger anger totala antalet tolkade om-
råden,mörkare delen de rätt tolkade. 

The precision in mapping in IR-colourfilm l :50 000 in the Sitas-, 
Auta-, and Teusajaure areas.The right hand part of the diagrams 
shows the correctly interpreted and the left hand part the 
misinterpreted plant communities. A. calculated in percent 
B. calculated in real numbers. 
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hällen, som ej förekommer i fält för varje vegetationstyp. Klassifice-
ringsnoggrannheten är hög endast för de samhällen där en stor andel 
'rätt tolkat' redovisas i kombination med liten andel 'övertolkat'. 

Då observationerna ibland är få, t ex rikkärr,blir den procentuella re-
dovisningen ej rättvisande. Därför har vegetationssamhällen med färre 
än lO observationer redovisats.streckade i figur 39A. Därtill anges i 
figur 398 resultaten i absoluta tal för rätt tolkat (tätt raster) fel-
aktigt tolkat (öppna staplar) och för mycket tolkat (glest raster).Här 
framgår att den .procentuella höga övertolkningen av rikkärr består i att 
4 omraden (fattigkärr) tolkat som rikkärr. 

Procentuellt sett kan ej något entydigt mönster utläsas . I allmänhet 
tycks samhällen med lag frekvens ha liten eller ingen övertolkning. In-
om växtsamhällen med hög tolkningssäkerhet, baserat pa ett någorlunda 
stort antal observationer, är övertolkningen ibland något större. 

I absoluta tal är de mest frekventa växtsamhällena, torra rishedar, låg-
örtsängar och fattigkärr också i stort sett de mest övertolkade. Ett 
undantag utgör-videsnåren, där ringa övertolkning skett. 

Som framgår av tabell 10 (s 91) har försöksområdet på Njulla, Abisko, 
en lägre tolkningssäkerhet än övriga områden. Detta beror pa ringa tolk-
ningserfarenhet och annorlunda tolkningsmetodik (s 39) men främst det 
stora anta l riksamhäll en (jfr t ab. 14) som även i övrig a törsöksområden 
visat sig vara svårtolkade. 

Hög överta l k ni ng har framföra 11 t de r i k a hedarna, som förväx l as med 
både torr rished, gräshed och lagörtsäng. I vissa fall är den svar att 
även i fält skilja från gräshed och lågörtsäng, då fjällsippan, en karak-
tärsart, ofta förekommer insprängt och blandat med dessa samhällen. 

Något vid sidan av den allmänna målsättningen för denna metodstudie har 
som nämnts en mindre test av klassificeringsmöjligheten utförts i Es-
range-området, som till större delen ligger i barrskogsregionen och en-
dast i begränsade delar går upp i sub- eller lågalpin region. Främsta 
anledningen härtill är att undersöka om vegetationskartor, framtagna 
med den här beskrivna metodiken kan användas som underlag för renbetes-
inventeringen. Det är då också nödvändigt att undersöka vegetationstyper-
na för vinterbetet, dvs skogsområden. Renbetesinventeringar inom Talrna 
lappby, som undersökningsområdet ingår i, pågår vid Uppsala Universitet 
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fältbestämning Antal rätt tolkat överta 1 kning 
ground truth flyg bi l d sto 1 kni ng interpretation correctly interpreted too much interpreted 
vegeta t1onssa~~äll e total 95%konf. total 95% konf. plant communities laS laT laF laR laV lb le 2a 2b 3a 3b 4 Sa Sb 5e 6a 6b E totalt % intervall totalt % intervall 

laS rished, skarp 13 l 14 13/14 93 66-Y9 l /14 7 0-34 
laT - 11 - torr "T 15 l 17 15/17 B9 63-9B B/23 35 16-57 
laF - 11 - frisk Q o - - - l/l 00 2-l 00 
laR -"- r i k 4 ~ 7 3/7 43 lO-Bl 6/9 67 30-92 
laV -"- våt Q l l O/l o 0-9B - - -
l b gräshed l 2 l l B 5/B 62 24-91 2/7 2B 4-71 
le lavhed o o - - - - - -
2a äng, l ågört- 4 l '% s l l 14 B/14 57 29-B2 4/12 33 10-65 
2b - 11 - högört- l B 5/B 62 24-91 0/5 o 0-52 
3a kärr,fattig-

~ 
2 7 5/7 71 29-96 4/9 44 14-79 

3b _Il_ r i k- l l 2 0/2 o 0-BS - -
4 videsnär 3 3/3 100 30-100 l /4 25 l-81 
Sa b~örkskog, hed-

l Q .?. 
o - - - - -

Sb - - ängs- 2 2/2 100 15-l 00 0/2 o 0-85 
Sc björkkärr o o - - - -
6a s~ölega.extrem 3 - l o 7 /l o 70 34-93 3/10 30 7-65 
6b - - moderat 3 l 6 lO 6/10 60 26-88 l/7 14 0-58 

z 14 23 l 9 o 7 o 12 5 9 o 4 o 2 O lO 7 103 72/103 70 59-7B 

Tab 14. Klassificeringsnoggrannhet i !R-färgfilm l :50 000 på Njulla. 
The precision in mapping in IR-colourfilm l :50 000 in Njulla. 

(0. Eriksson, 1972). Dessa utförs som fältbaserade linjeinventeringar, 
med en linjetäthet av 2 km,med en helt annan vegetationsindelning {bil l). 

Jämförande flygbildstolkningar har skett inom en del av detta område. 
Tolkning har endast skett i !R-färgfilm 1:50 000. Fältmaterial för in-
inlärningsområde och undersökninqsområde har ställts till förfogande av 
O. Eriksson. 

Som i n l är ni ngsområde användes 45 km linje l ängd med de flesta förekomman-
de växtsamhällen. Därefter utt'ördes tolkning av totalt 55 km linjelängd. 
Tolkning skedde efter inventeringslinjer endast i de punkter som redo-
visats i O. Erikssons fältkarta. Tolkningen järntördes sedan med denna 
fältkartering (tab 15A). överensstämmelsen med linjetaxeringen är så låg 
som 65%. Tolkningssäkerheten för de individuella växttyperna är i fler-
talet fall baserad på alltför få observationer för att möjliggöra någon 
närmare utvärdering. Tänkbara orsaker till den dåliga överensstämmelsen 
är dels det ganska glesa observationsnätet i fält, med i genomsnitt 800m 
mellan varje observation, dels svårigheten att i fält exakt orientera 
sig i de stora homogena skogsområdena. Den stora detaljrikedomen i bil-
derna krävde en mera detaljerad undersökning. Tolkning utfördes därför efter 
inventeringslinjer med delvis samma sträckning som tidigare, men med av-
gränsning och klassificering av homogena enheter med samma minimimått 
(50 m) som i övriga försöksomräden. Dessa tolkningsresultat fältkontrol-
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fältkontroll flygbildstolkning % 
en l. rätt 
O. Eriksson l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .L tolkat 

l kal l av hed o o -
2 kal hed l l (l 00) 
3 lavrik fjällbjörkskog o 2 2 (OJ 
4 massrik fjällbjörkskog 4 4 ( 100) 
5 tallhed 3 3 (l 00) 
6 tallskog med lav 5 l o 4 19 52 
7 tallskog utan lav o l l (O) 
8 tät gran med skägglav o 3 3 (O) 
9 granskog 2 6 8 ( 25) 
10 blandskog 2 l 26 29 go 
ll rismyr 5 4 g (45) 
12 fräken myr o o -
13 övrig myr 6 ll 17 65 
14 impediment l l (l 00) 
~ 65 

o l 2 7 8 100 o 2 41 ll o 15 l 97 (55-741 
A. fältkontroll enl linjetaxering (0. Eriksson) 

flygbildstolkning l 
% 

fältkontroll rätt 
detaljerad l 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 x. tolkat 

~ 

l kal lavhed o o -
2 kal hed o o -
3 lavrik fjällbjörkskog o o -
4 mossri k fjäll björkskog 5 l 6 (83) 
5 tall hed 6 6 l l 00) 
6 tallskog med lav l 7 l g 72 
7 tallskog utan lav 2 l 3 (66) 
8 tät gran med skägglav 5 l 6 (83) 
g granskog 2 l 2 l 6 (33) 
l O b l andskog l l 15 17 88 
ll rismyr 12 12 100 
12 fr ä k en myr o o -
13 övrig myr l 8 g (8g) 
14 impediment 9 o -

82 
!. o o o 6 7 7 5 6 4 18 14 o 8 o 74 (72-90} 

-
B. detaljerad fältkontroll 

Tab. 15. Jämförelse mellan tolkningssäkerheten i !R-färgfilm l :50 000 
och fältkontroll i Esrange A. linjetaxering (O.Eriksson) 

B. detaljerad fältkontroll 
Precision in mapping, measured as the interpreted plant communi-
ties in precent of the real areas, in IR-colourfilm 1:50 000 
within the Esrange experimental area. A. generalised ground truth 
control. B. detailed ground truth control. 
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lerades sedan i detalj, och utfallet redovisas i tabell 15 B. 82% av be-
skrivningsenheterna visade sig vara rätt tolkade. 

Resultatet antyder att tolkning i !R-färgfilm 1:50 000 skulle vara möj-
lig även för denna vegetationstyp och med detta indelningssystem. För 
renbete har dock olika vegetationstyper olika stort värde. Det ligger 
utanför denna undersökning att analysera resultatet med hänsyn till 
detta. 

Karteringshastighet 

I de närmast föregående kapitlen har tillförlitligheten vid fly~bi1dstolk
ning av fjällvegetation behandlats genom jämförande fältkarteringar av 
olika slag. För bedömning av de olika metodernas användbarhet är vid 
sidan av noggrannheten karteringshastigheten av stort intresse. 

Tidsåtgången för flygbildskartering i de olika flygbildsmaterialen med 
olika karteringsmetoder och inom de olika försöksområden redovisas i 
tabell 16. En uppdelning ay tiden på själva flygbildstolkningen och på 
överföringar till underlagskarta har gjorts. I tiden för överföring har 
inräknats inläggning och orientering av flygbilderna i stereoinstrumentet 
Wild B8. I tabellen redovisas också ungefärlig bildtolkad yta, beräknad 
endast på den vegetationstäckta ytan, större sjöytor är således borträk-
nade. De olika försöksområdena är förtecknade i den ordning de tolkats. 
Antalet stereomodeller som tolkats varierar något mellan områdena, men 
i regel har endast en stereomodell tolkats. 

Effekten av inlärningen. kan framförallt studeras i det första området 
på Ottfjället, där tolkningshastigheten är klart lägre än i övriga områ-
den. Nagon ytterligare inlärn1ngseffekt kan ej utläsas ur tabellen. Skill-
naderna i tolkningshast1ghet i samma bildmaterial och med samma teknik, 
t ex !R-färg 1:50 000 tolkad i Interpretaskapet på generaliserad nivå, 
mellan olika områden beror med stor sannolikhet på vegetationsskillnader-
na i de olika områdena. De högre tolkningshastigheterna i Teusajaureom-
rådet beror på att det här finns stora lättolkade områden i högalpin 
region. Detsamma är förhållandet vid Sitasjaureområdets södra del. 
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Område · Film, skala Y t~ Tolk- Tolk- över- Total 
Karter i ng s- km tid. ha2t. färing to l k-
metod t im km /tim bild- tid 

Time of Mapp. karta(tim) t im Test area in ter- ra~e Transf . To t . time Method of mapping Film, scale Ar2a pre t. h km /h p ho to- of i n ter-km map(h) pret . h 

attfjäll et 
Interpretoskop !R- färg l : 50 OOC 10,5 10,5 l ,O 
de tal j er ad 

Autajaure 
W1ld BB Aviograph , 

!R-färg l : 50 O~~ 51 23 2,2 5 28 de~aljerad - - r R " 1 :30 agg 36 23 l , 6 lO 33 
- " - pankro l : 30 OOC 30 13 2,3 7 20 
Interpretoskop 
generaliserad !R-färg l : 50 OOC 51 6 8 , 5 - " - - Il _ _ Il - 30 6 5,0 

Sitasjaure 
Interpretoskop 

" " 30 8,5 3,5 detaljerad - - - -
Interpretoskop 

" " 30 5 6,0 generaliserad - - -- " - - " - ~ " - 37 2 18,5 - " - pankro l : 30 000 30 6 5,0 

Teusaj au re 
lnterpretoskop 
generaliserad pankro l :30 000 29 3 9,7 

!R-färg l : 50 000 65 6 10,8 
Abisko 

17 27 lnterpretoskop - " - - " - 85 lO 8,5 

~ nte p etcskop 
" - Il - r:>5km 6 9,2 linjeinventering - -

km/t 

Tab 16. Tidsåtgång vid vegetationskartering i flygbilder med olika 
karteringsmetoder inom olika färsäksområden. 
Used time ine different methods of mapping vegetation from 
air photos in different experimental area. 

T !il tal 
to l k . -
ha~ t. 
km /tim 
Total 
mapp . 
ra~e 
km /h 

l ,8 
1,1 
l , 5 

3. l 

I Esrangeområdet har tolkningen skett endast som linjeinventering och 
efter ett annat klassificeringssystem än i föregående områden. Tolknings-
hastigheten 9 km/tim kan därför ej direkt jämföras med de övriga utan 
bär jämföras med hastigheten vid fältkartering i detta område, 3-5 km/dag. 

En sammanställning av tolkningshastigheten med olika tolkningsteknik ges 
i tabell 16 . 

Tolkningshastigheten med !R-färgbilder i skalan 1:50 000 är så hög som 
9,6 km 2;tim vid tolkning i Zeiss Jena Interpretoskop, om tolkningen ut-
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Tol~ningshastighet Tolkning+överföring 
(km /t) till karta 
Map~ing rate rate of mapping and 
(km /h) transferring to map 

( km2Jh) 
Tolkningsmetod Pankro I R-färg Pankro I R-färg 
Method of mapping 1:30 000 1:50 000 1:30 000 l: 50 000 

Wild B8 Aviograf med 
högsta detaljåter-
givning 2,3 1 '9 1 '5 l '5 
Wild B8 Aviograph, 
detailed 
Zeiss Jena Interpreto-
skop med högsta detalj-
återgivr1ing 3,5 
Zeiss Jena Interpreto-
skop, detai1 ed 
Interpretoskop, gene~ 
raliserad återgivning 7,4 9,6 3,5 

-
Tab 17. Sammanfattning av karteringshastig het km t /t im med o 1 i k a to l k-

ningsmetoder. 
Summary of mapping rate in km2/h with different methods of 
mapping vegetation and in different aerial photographic 
materials. 

föres som generaliserad ritning direkt pä transparent överlägg. Karterings-
hastigheten går ner till 3,5 km2/tim om överföring sker till kartunder-
laget i Wild B8 Aviograf. Om en tränad stereooperatör utför överföringen 
från tolkat överlägg till karta kan tiden sannolikt nedbringas avsevärt. 
För att erhålla större detaljeringsgrad i kartorna krävs ca 3 ggr så 
läng tolkningstid. Karteringshastigheterna för flygbildstolkad karta, 
som redovisas ovan.kan jämföras med den ungefärliga karteringshastigheten 
av 5-6 km2 /dag, som er hå 11 i ts vid fältkartering en under sommaren 1973 
med betydligt sämre karteringsresultat. Vid den betydligt noggrannare 
fältkarteringen som skedde på Njulla, Abisko, karterades ca 0,3 km2/dag. 

All flygbildstolkning måste följas av någon form av fältkontroll, dels 
för att fastställa kvaliteten i karteringen, dels för korrektioner av 
tveksamma tolkningar. Vid fältkontrollen längs utlagda inventeringslin-
jer varierade karteringshastigheten mellan 0,6-1,2 km/tim, och var i 
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medeltal 0,~ km/tim. Normalt kan då 3-5 km/dag fältkontrolleras. Totalt 
fältkarterades ca 70 km. Liknande karteringshastigheter har också redo-
visats vid linjeinventeringar i skogsterräng kring Esrange av O.Eriksson. 
Fältkontroller bör, förutom för de tveksamma tolkningarna, koncentreras 
till rikområden, högörtsängar, rikkärr och rika heda~där tolknings-
säkerheten är lägst. En fördel är att flygbildstolkningen kan ske obe-
roende av årstid och väder, och att man därigenom bättre kan utnyttja 
den begränsade vegetationssäsongen i fjällen som endast räcker från 
mitten av juli till mitten av september. 
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SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 

I föreliggande uppsats har visats att flygbildstolkning i !R-färgfilm 
1:50000vid översiktlig vegetationskartering av fjällen med här föresla-
get klassificeringssystem, kan användas. Resultatet blir en noggrannare 
och mera detaljerad karta än konventionell översiktlig fältkartering. 
Ovanstående slutsats torde kunna göra anspråk på att äga viss generell 
räckvidd för stora delar av den svenska fjällkedjan, då försöksområden 
representerar skilda fjäll- och vegetationstyper. 

Y§9§!~!iQ~~i~9§l~i~9~~ bygger på seriebegreppet samt vegetationens fysi-
onomi. Vegetationen inordnas i ett hierarkaliskt system. Var och en av 
de sex huvudgrupperna, äng, hed, myr, videsnår, björkskog och snölegevegeta-
tion, indelas, alltefter artsammansättning i två eller tre grupper, vil-
ka i sin tur ytterligare kan uppdelas efter näringsrikedom och fuktighet 
i totalt sett 17 undergrupper (tabell l). 

En av huvuduppgifterna med undersökningen är att klarlägga tolkningsmöj-
ligheterna i !R-färgfilm 1:50000och relatera resultaten till andra flyg-
bildsmaterial. 

Pankromatisk film 1:30 000- ger ej tillräcklig information för den an-
vända vegetationsindelningen. Inte ens samtliga huvudgrupper kan med 
säkerhet urskiljas och undergrupperna klaras endast med tvekan eller 
inte alls. Avgränsningen av beskrivningsenheterna blir också betydligt 
mera generaliserad än vad man i publiceringsskalan 1:50 000 kan reprodu-
cera. säkerheten i gränsdragningen är större än säkerheten i klassifice-
ring. En kartering baserad på tolkning i pankromatisk film måste alltså 
kompletteras med omfattande fältkontroller. 

I !R-färgfilm 1:10 000 är detaljinformationen så stor att den närmast är 
störande för en översiktlig kartering, med den vegetationsindelning som 
har använts. För mera detaljerad kartering kan informationsmängden i den-
na skala vara nödvändig. Ur ekonomisk synpunkt är dock inte denna skala 
särskilt realistisk för en kartprodukt f l :50 000. 

I !R-färgfilm 1:30 000 är skalan väl anpassad till det föreslagna indel-
ningssystemet, men ger inga vinster vare sig i säkerhet i gränsdragning 
eller klassificering jämfört med den mindre skalan 1:50 000. 

!R-färgfilm 1:50 000 synes vara det bildmaterial, som med hänsyn till så-
väl kostnader som karteringssäkerhet kan rekommenderas. Filmen är över-
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lägsen den pankromatiska både för gränsdragning och klassificering 
(tab 9 och 10). Noggrannheten i tolkningen beror naturligtvis i stor ut-
sträckning på bildtolkarens erfarenhet av flygbildstolkning. För att nå 
goda resultat bör tolkaren vara bekant med terrängtypen samt naturligt-
vis ha botaniska fackkunskaper. Det hade varit värdefullt att jämföra re-
sultaten från tolkare med olika bakgrund och erfarenhet inom ett och sam-
ma område, men detta har ej varit möjligt. 

Nedan ges en sammanställning av de vegetationssamhällen som är möjliga 
att urskilja i de olika filmslagen. 

Pankro 1:30 000 

HED 
skarp rished+lavhed 
torr+frisk o vät ris-
hed 

ÄNG+gräshed+fattig-
kärr 

VIDESNAR 
BJöRKSKOG 

IR-färg 1:50 000 
IR-färg 1:30 000 

HED 
rished, 
" 

gräshed 
l av hed 

skarp 
torr 
frisk 
rik l) 
våt 

ÄNG 
lågörtsäng 
högörtsäng l) 

MYR 
fattigkärr 
rikkärrl) 

VIDESNAR 
BJöRKSKOG 
hedbjörkskog 
ängsbjörkskog 

SNöLEGA 
extrem 
moderat 

l) om berggrundskarta finns 

IR-färg 1:10 000 

HED 
rished, skarp 
" torr 

frisk 
våt 

gräshed, torr 
" fri sk 

MG 
lågörtsäng 
högörtsäng, torr 

frisk 
MYR 
fattigkärr 

VIDESNAR 
BJöRKSKOG 
hedbjörkskog,mossrik 
" lavrik 
ängsbjörkskog,lågörtrik 
" hög ör tri k 

SNöLEGA 
extr·em 
moderat 

!1~~~!9~~9~~ vid tolkningen har också redovisats (tab 17). Karteringshas-
tigheten är till stor del beroende av tolkningsinstrumentet. Om tolkningen 
sker på transparanta överlägg i Zeiss Jena Interpretoskop, som är ett 
stereoskop med zoommöjligheter erhålles en karteringshastighet av om-
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kring 3 km2;tim vid detaljkartering och omkring 9 km2/tim vid mera gene-
raliserad kartering. Man erhåller då en karta med betydligt större detalj-
information än kartor framställda genom enbart fältkartering med en has-
tighet av 5-6 km2/dag. 

För ~~[~Q9[~fi~~-[~QQYi~Ql~9 har tre olika karttyper tagits fram, en i 
svartvitt samt två i färg (fig 18, plansch I~II). Den svartvita kartan 
visar främst vegetationens fysionomi i de sex huvudgrupperna. Undergrup-
perna redovisas med sifferkombinationer uppbyggda på decimalsystemet, 
som återger såväl den dominerande undergruppen som inslaget av andra 
grupper inom denna. 

I färgkartorna återges huvudgrupperna med tre olika färger, och under-
grupperna med två eller tre olika nyanser av dessa, valda så att de sam-
tidigt ger en bild av näringsförhållanden. Olika hydrologiska förhållan-
den återges med olika mönster i blått. Färgkartorna är av två typer, 
dels med konventionell gränsdragning, dels i digitaliserad form. Olika 
minimumarealer har testats och 250x250 m har befunnits vara en lämplig 
enhet. 

En enkel ~Q}~QlQ9~Q~f~~l för översiktlig v~etationskartering av fjäll-
vegetation i IR-färgfilm l :50 000 har framställts i form av tabeller och 
stereogram (tab. 6 och 7, fig.20). 

Sammanfattningsvis kan följande rekommendationer ges för översiktlig kar-
tering av fjällvegetation. En sådan kartering kan med fördel ske medelst 
flygbildstolkning i !R-färgbilder i skalan 1:50 000, lämpligen fotogra-
ferade under en tidsperiod från början-mitten av juli till mitten-slutet 
av augusti och med öst-västlig stråkriktning. Tolkningen bör ske i ste-
reoskop med zoommöjligheter och överföringen till underlagskarta i Wild 
B8 Aviograph från diapositiv med transparanta överlägg. Fältkontrollen 
kan begränsas till tveksamt tolkade områden samt områden med den lägsta 
tolkningsnoggrannheten, främst då rikområdena rik hed, högörtsäng och 
rikkärr. 
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SUMMARY: AERIAL PHOTO INTERPRETATION OF SWEDISH MOUNTAIN VEGETATION. 
A methodological study of medium scale mapping. 
A vegetation map is an important basis for land use planning as it shows 
not only the distribution of different plant communities but also expos-
es a number of environmental factors such as the nutritional substance 
and soil humidity. 

A vegetation map of the Swedish mountains can be a useful basis when 
estimating different areas with respect to their value for the reindeer 
grazing, their need of protection and their ability to withstand wear. 

The object of this study has been to work out recommendations of suitable 
aerial photo material and methods for medium scale mapping of vegetation 
in the scale 1:50 000 by aerial photo interpretation. In many studies 
concerning mapping of vegetation the infrared (IR) colour film has shown 
to be superiour to the panchromatic film. Therefore the primary task has 
been to investigate the possibilities of the infrared colour film. 

Classification of vegetation for medium-seale mapping of Swedish mountain 
A classification system must be adapted to the intended scale of the map 
and to the type and heterogenity of the vegetation. The proposed classi-
fication system is based on physiognomy and moor-, meadow- and mireseries 
with an addition of environmental factors such as humidity and nutritional 
substances. The recommended classification system is shown below. 

Main group code Sub group Other units 

l Heath las very dry shrub patterned ground 
laT dry shrub exposed very dry shrub 
l aF fresh shrub vegetation on talus 
laV wet shrub deltha 
l aR ri ch shrub 
l b grass-dominated heath 
le crustlichen heath 

2 Meadow 2a meadow with l ow herbs 
2b meadow with high herbs 

3 Mi re 3a poor mire 
3b r i ch mi re 

4 Willow 4 wi llow 
5 Bi rch forest 5a birch forest with 

dry and fresh subshrub 
5b birch forest, meadow 

typ e 
6 Snow-bed 6a extreme snowbed 

6b moderate snowbed 

The diffe~en~ plant communities are described in chapter 2. The main 
ch~racter1St1cs of the different communities are given below. A more de-
~alled de~cription is given in appendix 2 and references to other authors 
1n append1x 3. 
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Crustlichen -dominated heath (fig 5) includes the high alpine zone with 
its boulders,covered by crustlichens. 
Very dry shrub (fig l) exists on the wind-exposed tops of dry eskers. 
The vegetation is dominated by lichens and reptant shrubs. 
Dry shrub (fig2)is the most frequent plant community. Low shrub dominates. 
Fresh shrub (fig 3) is dominated by blue-berry and high shrub. 
Wet shrub is a heterogenous group. Very often the willows compose a great 
part of this community. 
Rich shrub exists only in calciferous mountains and is dominated by 
Dryas octopetala. 
Grass-dom1nated heath (fig 4) is the most frequent community in the middle 
alpine zone and is dominated by different grass- and Carexspecies. 
Meadow with low herbs (fig 6) includes a great number of communities, dom-
inated by grass and low herbs. 
Meadow with high herbs (fig 8) exists mainly on calciferous ground above 
tree limit and consists of high fresh herbs. 
Poor (fig 9) and rich mires are dominated by different Carex-species and 
willows but rich mi res exist only on calciferous ground. 
Willows (fig lO) grows in mires, meadows and heaths just above the tree-
limit and along small streams. 
Birch forest of shrub type (fig 11) is the most frequent birch forest and 
has often narrow strakes of the meadow type (fig 12) interspersed. 
Moderate snowbed (fig 7) exists mainly in the high and middle alpine 
zones and has low reptant dwarf willow. 
In extreme snowbed (fig 5) the snow does not melt every year and only 
mosses are growing. 

Interpretation in different air photo materials 
Four experimental areas have been chosen, representing different types 
of mountains and vegetation (fig 13). attfjället in Jämtland (fig 14) is 
a southern, non-calciferous mountain with high precipitation and a poor 
vegetation. The experimental area is about 10 km2. 
Abisko in Norrbotten (fig 15) is a northern,calciferous mountain with 
low precipitation (300 mm/year) ~nd a rich and varying vegetation. The 
experimental area is about 85 km . 
Sitasjaure-Teusajaure areas in Norrbotten (fig 16) are divided inta three 
experimental areas of about 60 km2 each. The mountains have high precipi-
tation (1000 mm/year) and are both calciferous and non-calciferous. Most 
of the different types of vegetation, which can be found in the Swedish 
mountains are represented here. 
Esrange in Norrbotten lies below tree-limit and belongs to coniferous 
region. Another classification system has been used for this area (app. 1). 

Metho~ology 

Within the experimental areas the vegetation has been interpreted in aerial 
photos of different scales and films (table 3). The interpretation has 
usually been made in Zeiss Jena Interpretoscope (fig 17), a stereoscape 
with zooming possibilities for 2-16 times enlargement. In same cases, for 
the Autajaure-area, the interpretation has been made in Wild 88 Aviograph. 
Gomparison between the interpretationsmade in panchromatic film 1:30 000 
and infrared colour film 1:50 000 has been made for all experimental areas. 
The interpretations has been made prior to the field control and been made 
in the order panchromatic-infrared. 
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Two methods of interpretation have been used. One is the linear method, 
and the other is mapping of the total area. The linear method is fast 
and suitable for methodological studies, but mapping of the total area 
is necessary to study the rate of mapping and the grade of generalisation. 
The boundaries have been marked out directly on a transparency in the 
Interpretoscope . The transferring to map is made in Wild B8 Aviograph . 

The most important indicator of interpretation is the colour. To describe 
the colour two colour atlas have been used, ISCC-NBS Centraid Color 
Chips and Hesselgren's Colour Atlas. The interpretations have been camp-
ared with detailed field controls, mainly made by the author. The field 
controls have been made according to the linear method (fig 14-17) with 
diapositive in IR-colour film l : 50 000 as a basis. Homogeneous areas between 
5-50 m have been delimited and within the boundaries, three to four of 
the most common species have been registered. 

Three different types of vegetation maps have been produced, one in 
black and white (fig 19) and two in colour cnn ventional and digitalized 
(plates I- III) . On the black and white map the physiognowy of the 
vegetation is indicated by different patterns. The colours indicate 
the physiognomic-floristic group of the vegetation and the hues indi-
cate the nutritional conditions, with the darkest hue indicating the 
richest conditions . 

Results 

Analysis of indicators of interpretation 
The most important indicator is the colour and the qrey-tone . In table 4 
the connection between grey-tone and plant community in panchromatic 
film 1:30 000 is shown . With the grey- tone as the only indicator, the 
plant communities can be divided inta two groups, those belonging to 
dark respectively light grey-tone. Not even with additional indicators 
as structure and topography is it possible to distinguish all main groups 
in panchromatic film l :30 000 . 

Table 5 shows the same experimental areas as in table 4 but for IR-colour 
1:10 000 . In this filmit is possible to distinguish 14 plant communities 
with the colour as the only indicator. The table also shows that the 
structure is of greater importance in this scale. 

The test area on Njulla, Abisko, was ehosen to investigate the different 
indicators of interpretation in IR-colour film l :50 000 . A summary of 
the colours in IR-colour film 1: 50 000 for the different plant communi-
ties is given in table 6 and appendix 4. 

A colour scale used for one aerial photograph cannot directly be used 
foranother, but the positions of the plant communities on the scale are 
mostly the same. The other indicators investigated cancern the physio-
gnomy , hydrology and topography, each divided into four sub-groups . The 
above mentioned indicators have different significance for different 
plant communities. The colour is the most important indicator for most 
of the plant communities, but for birch forest and willo~1 the structure 
is of great importance. 

A number of interpretation keys has been made, showing the plant communities 
in aerial photographs in IR-colour l :50 000 . In addition to the photograph, 
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in stereogram, there is a photo from the ground control and short descrip-
tions of indicators and species (fig 20). 

Analysis of precision of mapping 
The maps (plate I-III) have been analysed with respect to the grade of 
generalisation, the precision of the boundaries and of the classifica-
ti on . 

Ib~_gr~9~_2f_ge~~r~li~~!i2~ is measured by counting the number of plant 
communities deTimited. A summary of the total number delimited units 
for the different maps is given in fig 22 and in fig 23-26 a more detailed 
analysis is made, showing the distribution of the different plant commun-
ities . 

The figures show that the aerial photo interpretation is superiour to 
survey mapping made in field. The figures also show that IR-colour film 
is superiour to panchromatic film and this is especially valid for de-
tailed mapping. Detailed field mapping gives a better result than inter-
pretation in panchromatic film but interpretation in IR-colour film gives 
an equivalent result (fig 29-30). Figure 32 shows that the areal distri-
bution of the different types of vegetation is approximately the same, 
both in detailed and generalized mapping. In generalized mapping there 
is however a tendency to over-estimate the size of the units showing 
the low-frequent plant communities. 

Ib~-E~~i~iQ~_Qf_!b~_22Y~9~ri~~ has been investigated by use of the linear 
method. The result from Ottfjället, where a very extensive field control 
was made, is shown in figure 33 and table 8. Here, the nurmer of areas 
interpreted in panchromatic film was only 45 % of the areas found in the 
field control. In IR-colour film 1: 50 000, however, 75% of theseareas 
were interpreted. The result also shows that in the scale 1:10 000 IR-
colour film is too detailed for the classification system used . 

The result from the other areas, where a more generalized field control 
was made, is shown in figure 34. The precision of the boundaries is for 
the IR-colour film 1:50 000 as good as 90% campared to the field control 
and with very little variation from test area to test area (tab 9). For 
panchromatic film 1: 30 000 the same figure is about 70% but here the 
variations are much higher. 

The number of additional boundaries interpreted when going from one 
method of mapp i ng to another i s a neas ur e of the pre c i s i on of the bound-
aries for a whole map. This is shown in figures 35-37. In all these areas 
the interpretation in IR-colour film 1:50 000 gives the most detailed map. 

!b~_Er~~i~i~~-Qf_!b~_fl~s~ifiE~tiQ~ has been tested by comparison between 
1nterpretat1on and deta1led field controls. P. summary of the result is 
given in table 10. IR-colour film is superiour to panchromatic film also 
in this respect and gives a precision of 91 % campared to the field control 
when classification in main groups is used. When using sub-grcups the 
corresponding figure is 82 %. The variation between the test areas is 
small. Table 11 and 12 show the contribution of the different plant commun-
ities to the total precision of the classification. This is also illustrated 

l 
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in figure 38. Areas with a rich vegetation, such as rich heaths, meadows 
with high herbs and rich mires are the most difficult to interpret. The 
pattern of the misinterpretations and correct interpretations is shown 
in figure 38 and table 13 . 

For the total precision of mapping in different aerial photographs the 
following conclusions can be drawn: 

P a n c h r o m a t i c f i l m l :30 000 does not give sufficient in~ 
formation for the classification system used, as not even the six main 
groups can be distinguished with sufficient precision. However, the 
precision of the boundaries is higher than that of classification . 

I R- c o l o u r f i l m 1:50 000 is superiour to panchromatic film 
concerning precision of the classification as well as precision of bound-
aries. It is the most suitable aerial photo material when considering 
medium-seale mapping. 

IR- c o l o u r f i l m 1:30 000 does not give any advantages over 
IR-colour film 1:50 000 . 

Rate of mapping 
A summary of the rate of mapping in different instrument and with differ-
ent methods of interpretation is shown in table 17. Interpretation on 
a transparency in Zeiss Jena Interpretoskop gives a rate of mapping of 
about 3-4 km2/hour at detailed mapping and about 9-10 km2/hour at general-
ized mapping. However, this maps give a more detailed information than 
the maps based on field mapping only, which is a much slower method with 
a rate of mapping of approximately 5-6 km2/day. 
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bi l. l 

Vegetationsindeln i ng enl .Warenberg 
Loisel eura procumbens-Empetrum 

Vrgetationsindelnin9 vid tolkning 

hermaphroditum-hed ingår 
Vaccinium myrtillus -Empetrum 
hermaphroditum-hed 
Carex Bigelowii-hed 
Ängsvidesnår 
Videkärr 
9a Eriophorum angustifo l iumkärr 
9b E. scheuchzerikärr 
9c E. vaginatumkärr 
10 Tricophorum caespitosumkärr 
11 Carex rostratakärr 
12 örtrikt kärr 
blåbärsrik fjällbjörkskog 
ängsartad fjällbjörkskog 

skarp rished 

torr + frisk rished 
torr gräshed 
videsnår 

vått fattigkärr 

rikkärr 
massrik hedbjörkskog 
ängsbjörkskog 

SNöPERIODENs BETESMARKSTYPER (enl. O. Eriksson) 
l . =kal lavrik hed (ovan trädgränsen) 
2. = övrig kal hed (ovan trädgränsen) , 
3. = lavrik fjällbjörkskog (oftast med kråkbär och l ingonr is ) 
4. = massrik fjällbjörkskog (ofta med gräs och örter , lavar saknas 

helt eller delvis) 
5. = lavrik tallhed (oftast med kråkris och ljung , blåbär saknas ) 
6. = tallskog med lav (lingon. kråkbär och något inslag av blåbär är 

vanliga) 
7. tallskog utan lav (med mossor och bärris) 
8. tät granskog med skägglav 
9. granskog 

10 . blandskog 
11. rismyr (med dvärgbjörk och en del viden . Ofta smala stråk med starr) . 
12 . = fräkenmyr 
13 . = övrig myr 
14 . =impediment (blockmark, rasbrant etc . ) . 
15 . =vatten 
16 . = övrigt 
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bil.2a 

Artförteckning över växtsamhällen 

Understrukna arter är dominerande. De antecknade arterna förekommer i 
minst 20 % av de undersökta samhällena. Mellan 20 och 150 olika områden 
har undersökts inom varje samhälle. Arterna är förtecknade efter sjunkan-
de frekvenstal. 

laS Skarp rished (fig.l) 

Mindre än 50 % av ytan vegetationstäckt . 
Lavklädda hällar, block eller naken mineraljord dominerar. 

Fältskikt 

Bottenskikt 

kråkris 
fjällgr·öna 
krypljung 
dvärgbjörk 
ripbär 
odon 
l i ng on 

ren l av ar 

Empetrum hermaphroditum 
Diapensia lapponica 
Loiseleura procumbens 

lOcm) Betula nana 
Arctostaphylos alpina 
Vaccinium uliginosum 
V. vitis idea 

Cladonia spec. 

laT .Torr risheq (fig.2) 

Mer än 50 % av marken vegetationstäckt. 

Fältskikt 

Bottenskikt 

dvärgbjörk (>l Ocm) Betula nana 
kråkris Empetrum hermaphroditum 
blåbär · Vaccinium myrtillus 
odon 
l i ng on 
styvstarr 
fårsvingel 
kruståtel 
en 

renlavar 
mossor 

V. uliginosum 
V. vitis idea 
Carex bigelowii 
Festuca ovina 
Deschampsia flexuosa 
Juniperus communis 

Cladonia spec 
Di cranum m fl. 
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bil. 2b 

laF Frisk rished (fig.3) 

Blåbärsris dominerar i fältskiktet. Ofta välutvecklat fältskikt av 
dv.ärgbjörk och gråviden. Inslag av torra örter och gräs. 

buskskikt 

fältskikt 

bottenskik t 

dvärgbjörk 
gråviden 

blåbär 
kråkris 
lappljung 
hönsbär 
skogsfräken 
styvstarr 
kruståtel 

mossor 

50cm) Betu~a nana 
Salix glauca + 
Salix lapponum 
Vaccinium myrtillus 
Empetrum hermaphroditum 
Phyllodoce caerulea 
Cornus suecica 
Equisetum silvaticum 
Carex bigelowH 
Deschampsia flexuosa 

laV Våt rismark 

Ofta tuvig mark.Bottenvegetationen domineras av vitmossa. 

fältskikt dvärgbjörk Betula nana 
hjortron Rubus chamaemorus 
gråviden Salix glauca + S. lapponum 
kråkris Empetrum hermaphroditum 
odon Vaccinium uliginosum 
blåbär V. myrtillus 
rosling Andromeda polifolia 
skogsfräken Equisetum silvaticum 
smalfräken E. variegatum 
gullbräcka Saxifraga aizoides 

bottenskikt vitmossa Sphagnum spec. 
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bil.2c 

l b Gräshed 

T_o.r.r_,__l_a_v.r_i_k _ _gr_ä_s_h_e_d_: Främst i mellanalpin zon. Bottenvegetationen do-
mineras av lavar och/eller dvärgvide med inslag av ris. övergången mot 
torr rished flytande . 

fältskikt 

bottenskikt 

styvstarr 
klynnetåg 
dvärgvide 
kråkris 
lappljung 
dvärgbjörk 
odon 
lingon 
fjällummer 
bågfryle 

islandslavar 

Carex bigelowii 
Juncus trifidus 
Sal ix herbacea 
Empetrum hermaphroditum 
Phyllodoce caerulea 
Betula nana 
Vaccinium uliginosum 
V. vitis idea 
Lycopodium alpinum 
Luzula arcuata 

Cetraria spec 

Er1~~~-IDQ~~ri~_gr~~b~9: (fig.4) Oftast som smala zoner runt snölegor. 
Bottenskikt av mossor och inslag av 'torra' örter . 

fältskikt styvstarr Carex bigelowii 
vårbrodd Anthoxanthum odoratum 
fårsvingel Festuca ovina 
kruståtel Deschampsia flexuosa 
stor ormrot Polygonum viviparum 
ängssyra Rumex acetosa 
gullris Solidago virgaurea 
rödsvingel Festuca rubra 
tuvtåtel Deschampsia caespitosa 
vårfryle Luzula pilosa 
knippfryle L. campestris 
klynnetåg Juncus trifidus 
skogsstjärna Trientalic europea 

bottenskikt mossor Dicranum, Polytrichum 
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bil.2d 

2a Lågörtsäng (fig.6) 

Friska - fuktiga ängar med stort artantal av lågväxta friska örter o~h 
bredbladiga gräs . 

fältskikt smörblomma Ranunculus acris 
fjällviol Viola biflora 
stor ormrot Polygonum viviparum 
fjällvedel Astragalus alpinus 
vårbrodd Anthoxanthum odoratum 
smörbollar Trollius europaeus 
skogsfräken Equisetum silvaticum 
svart hö Bartsia alpina 
dvärgvide Sa l ix herbacea 
vårfingerört Potentilla crantzii 
fjällarv Cerastium alpinum 
fjällgröe Poa alpina 
stjärnbräck a Saxifraga stellaris 
purpurbräcka s. oppositifolia 
fjäll syra Oxyria digyna 
fjällruta Thalictrum alpinum 

2b Högörtsäng (fig.8) 

storväxta örter, mestadels på kalkunderlag. Även fuktiga, rika kalkängar . 

fä l tsk i k t smörbollar 
midsommarblomster 
fjällkvanne 
hundloka 
smörblomma 
fjällbräken 
tu v tå te l 
fjällviol 
brudsporre 
Kung Karl s spi ra 

Trollius europaeus 
Geranium silvaticum 
Angelica archangelica 
Anthriscus silvestris 
Ranunculus acris 
Athyrium alpestre 
Deschampsia caespitosa 
Viola biflora 
Gymnadenia conopsea 
Pedicularis Sceptrum-carolinum 
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bi1.2e 

3a Fattigkärr (fig.9) 

Blöta kärr på kalkfattigt underlag, i sänkor eller fördjupningar eller 
som backkärr. 

fl askstarr 
rundstarr 
dys t arr 
ängsull 
tuvull 
tuvsäv 
slåtterblomma 

3b Rikkärr 

Carex rostrata 
C. rotunrlata 
C. limosa 
Eriophorum angustifolium 
E. vaginatum 
Scirpus caespitosus 
Parnassia palustris 

Rikkärr och extremrikkärr.Krävande starrarter och ofta stort örtinslag. 

fältskikt svedstarr Carex atrofusca 
huvudstarr c. capita ta 
glansstarr c. saxatilis 
lappstarr c. parallella 
t uv säv Scirpus caespitosus 
glansvide Salix myrsinites 
gullbräcka Saxifraga aizoides 

4 Videsnår (fig.lO) 

Buskskikt av gråviden, 50-150 cm. Fältskikt av hed-, ängs- eller kärr-
karaktär. 

buskskikt 

fältskikt 

r:ipvide 
lappvide 
ullvide 

smörbollar 

Salix glauca 
S. lapponum 
s. lanata 

Trollius europaeus 
smörblomma Ranunculus acris 
midsommarblomster Geranium silvaticum 
svarthö Bartsia alpina 
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bil .2f 

5a Hedbjörkskog (fig.ll) 

Välutvecklat trädskikt av glasbjörk med fältskikt av lågväxta ris, 
främst kråkris och blåbär. Buskskikt ej alltid utvecklat. Bottenvegeta-
tion mestadel s mossor, men även lavar (dock mycket sparsamt förekommande 
inom undersökningsområdet). 

buskskikt 

fälts k i k t 

bottenskikt 

glasbjörk 
en 
dvärgbjörk 

kråkris 
blåbär 
lingon 
gullris 
skogsstjärna 
kruståtel 

mossor, l a var 

Betula pubescens 
Juniperus communis 
Betula nana 

Empetrum hermaphroditum 
Vaccinium myrtillus 
V. vitis idea 
Solidago virgaurea 
Trientalis europea 
Deschampsia flexuosa 

5b Ängsbjörkskog (fig.l2) 

Frodiga skogar med trädskikt, mestadels av björk men även en del andra 
lövträd, som rönn, asp. Välutvecklat buskskikt, huvudsakligen av vide. 
Fältskiktet består mestadels av högörtsängens arter. 

buskskikt 

fältskikt 

bottenskikt 

r i pvi de 
lappvide 
grönvide 

midsommarblomster 
smörbollar 
hönsbär 
ek bräken 
stormhatt 
tolta 
mjölkört 

mossor 

Salix glauca 
s. lapponum 
s. phylicifolia 

Geranium silvaticum 
Trollius europaeus 
Cornus suecica 
Lastrea dryopteris 
Aconitum septentrionale 
Lactuca alpina 
Chamaenerion angustifolium 

\ 
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bil.2g 

6a Moderat snölega (fig.7). 

Sent utsmält . Tät matta av lågväxta örter. 

fälts k i k t 

bottenskikt 

dvärgvide 
dvärgfingerört 
massljung 
dvärgnoppa 
purpurbräcka 

snölegemossor 
lavar 

Salix herbacea 
Sibbaldia procumbens 
Cassiope hypnoides 
Gnaphalium supinum 
Saxifraga oppositifolia 

6b Extrem snölega (fig.5) 

Ej utsmält varje vegetationsperiod . Saknar kärlväxter. 
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Jämförelse mellan använt klassificeringssystem och växtsamhällen be-
skrivna av andra författare. 

Använt 
KTäSSificeringssystem 
skorplavhed 
lavhed - fjell i dagen 
laS skarp rished 
l av hed 
Arctostaphyleto-Cetrarion nivalis nr 22 
Loiseleura procumbens-Empetrum hermaphroditi 
Loiseleuria-Aretostaphylos-hed 
l aT torr ris hed 
rishei 
Phyllodoco-Vaccinion myrtill i 
Loiseleura procumbens-Empetrum hermaphroditi 
Empetrum hermaphroditum-Betula nana hed 
Empetrum (emyrti1losum) förbund 
Betuletrum empetro-cladinosum 
laF frisk rished 
rishei 
Phyllodoco-Vaccinium myrtilli 
Vaccinum myrtillus-hed 
Vaccinium myrtillus-Empetrum hermaphroditum-hed 
laV våt rished 
nedb,Srsmyr 
Oxycocco-Empetrion hermaphroditi 
Cratoneureto-Saxifragion aizoides 
rismosse 
laR rik rished 
lågurteiig _ 
Kobresiato-Dryaion 

l b gräshed 
Rishei + lågurteng + moderata snöleior 
Arctostaphyleto-Cetrarim nivalis i mellanalpi region 
Nardeto-Caricion bigelowii 
,!uncus trifidus-Carex bigelowii-hed 
l b gräshed 
Rishei + lågurteng + moderata snöleior 
Arctostaphyleto-Cetrarion nivalis i mellanalpin 
region 
Nardeto-Caricion bigelowii 
Juncus trifidus-Carex bigelowii-hed 
Deschampsia flexuosa-Anthoxanthum-samhälle 
snölegevegetation + Carex bigelowii hed 
Deschampsia-Anthoxanthion 

Referens 

Larsson -74 

Larsson -74 
Dahl et al. -71 
Warenberg - 73 
Sjörs -56 

Larsson -74 
Dahl et al -71 
Warenberg -73 
Sjörs -56 
Du Rietz -42 
Nordhagen -43 

Larsson -74 
Dahl et a l -71 
Sjörs -56 
\~arenberg -73 

Larsson -74 
Da h l e t a l -71 

Il 

Warenberg -73 

Larsson -74 
Dahl et al -71 
Nordhagen -43 

Larsson -74 
Dahl et al -71 

Il 

Sjörs -56 

Larsson -74 

Dahl et al -71 

Sjörs -56 
Il 

Harenberg -73 
Gjaerevoll -56 
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2a lågörtsäng 
lågurteng 
Ranuncoleto-Oxyria digynae 
Anthoxanthum-Ranunculus acris-äng + 
Saxifraga stellaris-Oxyria digyna-äng + 
Potentilla Crantzii-Polygonum viviparum-äng + 
Saxifraga oppositifolia-Oxyria digyna-äng 

2b_ högörtsäng 
h~gstaudeeng, kalkbakker+rikenger 
Lactucion älpinae + (Salix-dominerade förs till) 
Allesoreto-Athyrion a~pestre videsnår 
Lactuca alpina-samhället 
snölegevegetation + örtrikt kärr 
rikkärr 

3a fattigkärr 
gjengroingsmyr + bakkemyr 
Leuco-Scheuzerion + 
Stygio-Caricion limosae + 
Caricion canescentis-nigrae 
Eriophorum-kärr+Tricophorum caespitosum-kärr + 
Carex rostrata~~ärr 
fattigkärr,+övergångsfattig 
3b_ rikkärr 
bakkemyr 
Salicion myrsinites + 
Cratoneureto-Saxifragion aizoides 
örtrikt kärr 
rikkärr 
Caricion atrofuscae-saxatilis 
4 videsnår 
h~gstaudeeng 
Lactucion alpinae (Salixdominerade delen)+ 
Caricion canescentis-nigrae (Salixdöminerade) 
Ängsvidesnår 
Videkärr 
Mulgedion alpini: Salicetum geraniosum 
5a _ hedbjörkskog 
t~rr fjellbj~rkeskog 
Betuletum empetro-hylocomiosum + 
Betuletum myrtillo-hylocomiosum 
hl~h~~~~ik fi~llbiörkskoa 

Larsson -74 
Dahl et al -71 
Sjörs -56 

" 

Larsson -74 

Dahl et al -71 
Sjörs -56 
viarenberg -73 
Du Rietz -49 
Sjörs -56 

Larsson -74 
Da h l e t a l -71 
Nordhagen -43 

Harenberg -73 
Sjörs -56 

Larsson -71 

Dahl et al -73 
Warenberg -73 
Sjörs -67 
Nordhagen -43 

Larsson -74 
Dahl et a l -71 

Warenberg -73 
Sjörs -56 
Nordhagen -43 

Larsson -74 

Nordhagen -43 
Warenberg -73 
Sjörs -56 

bi 1.3b 



5b ängsbjörkskog 
frisk fjellbj~rkeskog 
Betuletum geraniosum subalpinum 
ängsartad fjällbjörkskog 
högörtsängsbjörkskog 
Cornus-blåbärsbjörkskog + 
Dryopteris-blåbärsbjörkskog + 
örtrik blåbärsbjörkskog 

6a moderat snölega 
sn~leievegetasjon 
Cassiopeto-Salicinn herbaceae'+ 
Polarinn 
snölegevegetation 
Salix herbacea-hed 
6b extrem snölega 
ekstrem sn~leie 
Polytrichion norvegici + 
Distichinn capillacei 
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Larsson -74 
Nordhagen -43 
~!arenberg -73 
Du Rietz -42 

Sjörs -56 

Larsson -74 

Dahl et al -71 
Warenberg -73 
Sjörs -56 

Larsson -74 
Gjaerovoll -56 

Jämförelserna bör läsas så att de angivna växtsamhällena kan ing~ 

de olika fukti~hetsgraduerade samhällena, men ej enbart behöver bestå 
av dessa. 

bil . 3c 

• 
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bil.4a 

Sammanställning av referensfärger rår vegetationssamhällen. 
A. Njulla. !R-färgfilm. Aerochrorne IR, kamera UAG f=l52. 

-· ~- - - . -

samhälle nr enl. Hesselgrens namn 
kod plant community färgatlas 

le kalt berg,lavhed 8:12-20 klar blå 
las vindblotta 8:4-12 mkt ljus blå 
6a snölega 8:12-20+8 :2-4 klarblå+blåaktigt vit 

8:4-4 mkt svag blå 
8G3: 12-12 mellan grönblå 

las rished,skarp R88:4-12,8:4-12 mkt ljus blå 
laT rished,torr R812:16-16,R812:16-8, gråaktig röd l il a 

R89:20-24, mörk rödlila 
R89:12-12 svag rödlila 

l b gräshed R89:10-16,20-24;R86:4-8 ljus-djup lilarosa 
l aR Cassiope-hed R89:12-4 sv ag grå l i l a 
l aR Dryashed R812 :8-8, ljus lila 

R815:12-16 ljus lilarosa 
2a lågörtäng R86:4-8 ljus l il a rosa 
2b högörtäng R89:10-l6 djup lilarosa 
3a fattigkärr R89:8-12 djup lilarosa 

R812:8-12+8:20-l6 mkt ljus lila+grönblå 
4 videsnår R89:12-12,R89:12-22 mellan rödlila 
5a hedbjörkskog R812: 16-20 stark l il a 
5b ängsbjörkskog R812:8-l6 ljus l ila 
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bil.4b 

B. Ottfjället. !R-färgfilm 1:50 000 Ektrochrome IR, Kamera Hasselblad 
f = 100 

samhäll e nr enl. Hesselgrens namn 
kod plant community färgatlas 

le kalt berg BG6: l 0-20 ljusblå 
las rished skarp BG6:8-8 svag blågrå 
l aT Il torr BG12:16-28 svag brungrön 
l aF Il frisk RB3: 16-28 rödbrun 
l b gräshed YR4:.·0-2 mkt ljus gul-mkt ljus 

gulröd 
3a fattigkärr GY6:18-12 mkt ljus gröngul-ljus 

gröngul 
GY12:1-8 

4 videsnår RB15:12-16 medium lila 
5a hedbjörkskog RB12: 16-16 björkar medium lila 

BG6:8-8 fältskikt brungrön 
5b ängsbjörkskog YR4:0-2 fältskikt mkt ljus gul 

barrskog RB15:22-28 mkt mörk l ila 
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bi1.5 

Symbolbeteckningar för vegetationsindelning 

symbol vegetation 
100 HED 

110 rished 
111 skarp 
112 torr 
113 frisk 
114 våt hed 
115 rik 

120 gräshed 
121 torr 
122 frisk 

130 lavhed 

200 ÄNG 
210 lågörtäng 

211 frisk 
212 fuktig 

220 högörtäng 
221 
222 

300 MYR 

310 fattigkärr 
311 vått 
312 torrt 

320 rikkärr 

400 VIDESNAR 
410 ängsvidesnår 

videkärr 

500 BJöRKSKOG 

510 hedbjörkskog 
511 lavrik 
512 massrik 

520 äng s björks k og 

600 SNöLEGA 
610 extrem 
620 moderat 

l·· 
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