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FöRORD 

Föreliggande rapport utgör en delstudie inom projektet "Fjärranalysens 
möjligheter vid vegetations- och markanvändningskartering" (SNV-kontrakt 
nr 7-141/75, 76, 77) med undertecknad Wastenson som kontraktsinnehavare. 
Projektets syfte är bl a att klarlägga i vilken utsträckning flygbilds-
tolkning kan utnyttjas vid vegetationskartering i syd- och mellansvensk 
terräng på översiktlig och detaljerad nivå. 

Undersökningar måste företas i ett flertal olika landskaps- och vegeta-
tionstyper, då resultatet av metodstudier inom ett område ej kan ges 
generell giltighet. En första delstudie av Ihse (1978) redovisade re-
sultat från försöksområden inom det mellansvenska jordbrukslandskapet 
vid Bjärka Säby och Landeryd inom Linköpings kommun, ett område inom 
den skånska bokskogsregionen vid Vitemölla och ett område inom det sörm-
ländska barrskogslandskapet vid Tullgarn-Likstammen. En särskild rapport 
angående myrvegetation är under framställning. 

I Ihses rapport ges en utförlig beskrivning av målsättning, metodik m m. 
Föreliggande rapport utgör en komplettering avseende skärgårdsvegeta-
tion och följer i sin uppläggning och metodik Ihses arbeten i huvuddrag. 
Metodikavsnitten har därför koncentrerats till frågor som är specifika 
för flygbildstolkning av skärgårdsvegetation. 

Till rapporten har fogats ett appendix, redovisande försök att utvidga 
vegetationskartorna i skärgårdsområden till att också omfatta infor-
mation från strandinventering baserad på flygbildstolkning. Syftet är 
att på detta sätt ge det båtburna friluftslivet ett väsentligt infor-
mationstillskott. 

Nu föreliggande slutrapport visar att flygbildstolkning fungerar även 
i skärgårdsområden vid vegetationskartering om IR-färgbilder används . 
Kraven på flygbildsskala och karteringsskala är dock annorlunda än i 
övrig syd- och mellansvensk terräng. 

stockhalm i november 1980 

Leif Wastenson 
Projektledare 

Lars Granath 
Författare 
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FL YGB I LDSTOLKN I NG AV VEGETATION I SKÄRGARDSTERMNG -
EN METODSTUDIE FöR KARTERING PA öVERSIKTLIG OCH DETALJERAD NIVA 

Lars Granath 

SAt~MANFA TTN I NG 

Undersökningen har som mål att redovisa möjligheterna att med hjälp av flyg-
bilder kartera vegetation i ett skärgårdsområde. Vegetationen klassificeras 
efter det system som uppställts av Borg (1975) med smärre modifieringar som 
en anpassning till skärgårdsvegetationens karaktär. Fyra olika bildmaterial 
har testats, men huvudvikten ligger på IR-färgfilm i skala 1:20 000 och 
1:50 000 . De övriga två bildmaterialen är färgfilm och pankromatisk film, 
båda i skala 1:20 000. 

skärgårdslandskapets särprägel nödvändiggör en kartläggning där beskrivnings-
enheterna till sin storlek är mindre än i t ex inlandsterräng. Vid kartering 
på detaljerad nivå kan beskrivningsenheterna behöva göras så små som 0,1 ha. 
På översiktlig nivå bör ~tminstone i ytterskärgården den winsta enheten hål-
las vid 4 ha för att landskapets karaktär skall kunna återges. Detta medför 
i sin tur att kartredovisningsskalorna måste anpassas till dessa storlekar. 
PJ detaljerad nivå bär redovisningsskalan vara minst 1:15 OCO, medan en över-
siktlig karta ej bär ha mindre skala än 1:30 000. 

Tolkning av skärgårdsvegetation kan på översiktlig nivå göras med hög till-
förlitlighet i IR-färgfilm, skala 1:50 000. För att säkerheten vid klassifi-
ceringen skall kunna accepteras på en detaljerad karta krävs dock storskaligare 
bilder . IR-färgfilm i skala 1:20 000 ger här en fullt tillräcklig säkerhet. 

I färgfilm och pankromatisk film blir många av de för skärgårdslandskapet 
karakteristiska vegetationstyperna förväxlade och feltolkade, vilket gör 
dessa filmtyper mindre lämpade för kartering av skärgårdsvegetation . Så domi -
nanta vegetationstyper som rished och enbuskmark kan inte skiljas med till-
fredsställande noggrannhet i något av dessa bildmaterial. 

Vegetationskartor över skärgårdsterräng kan också utgöra ett gott underlag för 
båtsportinriktade kartor med en utökad information om strandförhållanden m m. 
På vegetationskartan kan införas strand- och bottentyp, förtöjningsplatser och 
navigatoriska uppgifter. Samtliga dessa data kan inhämtas via flygbildstolkning. 
Bästa resultat erhålls med IR-färgfilm i skalan 1:20 000. 
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AERIAL PHOTO INTERPRETATION OF VEGETATION IN ARCHIPELAGO AREAS -
A METHODOLOGICAL STUDY OF DETAILED AND SURVEV MAPPING 

Lars Granath 

ABSTRACT 

The aim of the present investigation is to evaluate the possibilities of using 
aerial photography for making vegetation maps over archipelago areas. The vege-
tation is classified according to the vegetational classification sche~e established 
by Borg (1975), with only small modifications . Four different kinds of film 
taken at different scales have been investigated and interpreted. The main 
emphasis is laid on IR-colour film, at scales of l :20 000 and 1: 50 000. The two 
other film types are colour film and panchromatic film , both at a scale of 
1: 20 000 . 

The special structure of the archipelagoes require special treatment as regards 
the size of the delineated units . In detailed mapping there is a need for units 
as small as 0,1 hectares. In survey mapping the smallest unit ought to be not 
larger than 4 hectares, otherwise the character of the landscape may be lost . 
Thiswill affect the scale of the vegetation map . A detailed map should not be 
published at a scale lessthan 1:15 000, while a survey map may be published at 
a scale of 1:30 000. 

Interpretation of vegetation in an archipelago can for survey purposes be made 
with high degree of accuracy when IR-colour film at a scale of 1:50 000 is used . 
The classificational accuracy on detailed mapping requires however IR-colour film 
at a scale of 1:20 000. The colour film and the panchromatic filmwillnot yield 
sufficient accuracy . Many of the most characteri sticRl vegetation types, for 
instance juniper scrub and heath can not be separated when interpreted in any of 
these films . For this reason they could not be recommended for mapping purposes 
in archipelago areas . 

Vegetation maps from archipelagoes are also a suitable base fo r a map with more 
info~ation concerning the shores. For pleasure cruising and yachti~g data on the 
type of bottom, shore characteristics and navigational information would be of 
great interest . These data can be obtained from air photos . Interpretation of 
IR-colour film at a scale of 1:20 000 will yield the best results. 
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BAKGRUND 

Behovet av vegetationskartering torde nu vara al lmänt vedertaget . Vegetations-
kartor kan utnyttjas inte bara som en dokumentation av befintlig flora, utan 
som en rikt flödande informationskälla vid all slags fysisk planering; från 
bildande av botaniska naturreservat till enkla anläggningsärenden (Borg 1975). 
För kartering av vegetation kan utnyttjas ett flertal olika klassificerings-
system, varav de mest använda redovisas i t ex BIN V (Biologi ska inventerings-
normer för vegetation) . Gemensamt för dessa system är del s en uppdelning på 
en översiktlig och en detaljerad karteringsn ivå, dels att de ursprungli gen 
konstruerats för kartering av fältbundna kartörer. Med flygbildstekniken har 
en ny dimension tillförts vegetationskarteringen. Spec iellt gäller detta sedan 
den s k IR-färgfilmen på 1970-talet mer al l mänt togs i bruk. Redan tidigt 
under utvecklingen av denna filmtyp stod det klart att filmen återgav vege-
tationens olika samman sättning på ett sätt som var överlägset tidigare an-
vända filmtyper. Före ett mer intensivt utnyttjande av IR-färgfilm inom vege-
tationskartering ansågs det dock angeläget med metodstudier för att klarlägga 
och om möjligt kvantifiera IR-färgfilmens fördelar framför övriga filmtyper. 
Detta behov ledde bl a till en metodstudie över möjligheterna att fr ån IR-
färgbilder kartlägga fj äl lens vegetation (I hse-Was tenson 1975) . Denna metod-
studi e föregick en tillämpad karter ing, i vilken 500 mil 2 av de svenska fjällen 
nu kartläggs med utgångspunkt från IR-färgbilder i skala 1:60 000. 

Den speciella fjällfloran visade sig förhållandevis lätt att kartera med hjälp 
av flygbilder . Då det gäller vegetation utanför fjällkedjan blir dock l äget 
ett annat. För att belysa f lygfototeknikens möj ligheter därvidlag, startades 
det inl edningsvis nämnda projektet, där författaren svarar för delstudien 
skärgårdsvegetation . 
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Figl. Skärgårdens indelning i vegetationsregioner . 

The vegetation regi ons of the s tockhalm archipelago. 
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SKÄRGARDSVEGETATION 

Den svenska kusten har en unik utformning. Mycket få sträckor uppvisar den 
normala, jämna kustlinje som i många andra länder är allenarådande. I stället 
dominerar i Sverige skärgårdslandskapet, en kusttyp som betingas av ett mot 
havet sluttande peneplan. skärgårdarnas bredd varierar, från den omfångsrika 
stockhalms skärgård till smalare ä-bälten av den typ som man finner vid t ex 
Angermanlands kust. Då stockhalms skärgård utgör det bästa exemplet på land-
skapstypen och framför allt på dess vegetation skall i fortsättningen fram-
ställningen koncentreras kring just detta område. 

Vegetationen i stockhalms skärgård har sedan gammalt givits en indelning i 
tre typiska regioner (Almquist 1929, Selander 1914). De tre typerna är fär-
delade enligt fig l och utgörs från väster till öster av barrskogsregionen, 
björkskogsregionen och kalskärsregionen. 

Barrskogsregionen 

Den ytmässigt största delen av skärgården i ngår i barrskogsområdet. I denna 
reg ion finns mycket få växt samhäl l en som kan sägas vara utmärkande för skär-
gård . I allt väsentligt liknar de f l es ta samhällen vad man finner i övriga 
mellansverige (fig 2). Särdragen best år f räms t i en större dominans av häll-
ma r ksta llskogar. 

Fi g 2. Skärgården s inre dela r tillhär barrskogsregionen. 

The inner parts of the arch i pelagoe, with coniferous forests. 
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Gränsen barrskogsregion-björkskogsregion betyder emellertid en rad viktiga 
förändringar i vegetationens sammansättning. övergången är sålunda gräns för 
de ädla lövträdens utbredning. Ej heller går lundflorans vårväxter gärna 
utanför denna gräns. 

Björkskogsregionen 

I detta område finner man relativt få men intressanta växtsamhällen som är 
mer eller mindre utpräglat specifika för skärgårdsfloran (fig 3). Björkskogs-
bältet är tydligt utbildat endast i den norra delen av skärgården, mellan 
Möja och Söderarm (Romell 1915). Som framgår av benämningen är björken karak-
tärsväxt i denna region. Björkdungarna påminner om fjällbjörkskog och hör 
liksom denna till arten Betula pubescens (glasbjörk) . Dessa björkskogar är 
märkliga i det avseendet att de måhända är de största resterna av ursprunglig 
orörd lövskog utanför fjällkedjan (Tapper 1978). 

Undervegetationen i denna region är oftast hed, med kråkris, odon och ljung 
som dominerande arter. 

I skyddade lägen, t ex fuktiga svackor, uppkommer lövsnår bestående av al, 
olvon och nyponros. 

Fig 3. Björkskogsregionen i skärgårdens mellersta delar . 

The region of birch forest in the middle part of the archipelagoe. 
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öarna i detta bälte visar mycket ofta en tydlig zonering och fördelning av 
vegetationen . Detta är till stor del orsakat av inlandsisens omfördelande 
effekt , så att stötsidorna mot norr är kala och näringsfattiga, medan lä-
sidan företer en större mängd ackumulerat läsmaterial, varav följer bättre 
näringstillgång (fig 4). 

/ulcthd 111. 

lägdtopp 
_... m . ;ula o. 

grågröna 
l. a var lövsnår 

i fuktig 
svacka balt- s 

läsida N 
stötsida 

klippstrand ris, grä.J o. 
mt'd .flt:crp- iJrtt'r • 
~~~bälten"--{:~:-:-- ..._. m~~svagsvalt-

trådalgbiiltt> ---t _- - -t>xlrem lågvatten-
lin)' 

Fig 4. Vegetationens fördelning på en typisk ä i bjärkskogsregionen . 
(Efter Fries) 

Distribution of vegetation on an island tyrical for the birch 
forest region. 

Kalskärsregionen 

De yttersta skären hyser en flora som ännu mer än björkskärens för tankarna 
till fjällvärlden . De skenbart kala öarna har en låg, krypande växtlighet 
(fig 5). Hedar och enbuskmarker dominerar, lövträden är fåtaliga och barr-
träd saknas helt. Där f&gelgädningen är kraftig finns förutsättningar för 
en gräsrikare hedtyp . De vegetationstäckta ytorna är mestadels mycket små, 
mell an dessa diminutiva samhäll en breder hällmarker ut sig . Hällmarker na 
kan i sig rymma en mosaik av övriga vegetationstyper, vilka dock är alltför 
små för att kunna kartläggas ens i en mycket detaljerad vegetationskarta . 

skärgårdsvegetationens likhet med fjällvegetation har berörts. En likhet 
ligger i zoneringen mot kalare och kargare typer, men likheter finns också 
i arthänseende. Ett vanligt exempel är hönsbärets (Cornus suecica ) utbred-
ning, med förekomst i skärgården och i fjällvärlden. 

Där fjällens samhällen oftast förekommer i vidsträckta arealer är dock skär-
gårdens växtvärld styckad i mycket små samhällen. Detta medför svårigheter 
vid en kart l äggning, framför allt på översiktlig nivå, eftersom mycket av det 
karakteristiska i skärgårdsvegetationen ligger i den påfallande bristen på 
enhet l i g het. 
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Fig 5. Kalskärsregionen i skärgårdens yttre delar. 

The outer skerries with a minimum of vegetation . 

FLYGBILDSTOLKNING AV VEGETATION 

Sedan naturvårdsplaneringen i landet växt sig allt starkare, med bildande 
av naturreservat och andra skyddsformer har också dokumentationen av dylika 
områden blivit ett regelmässigt inslag. Ett stort antal vegetationskart-
läggningar över mindre ytor har utförts som underlag för skötselplaner o d. 
Endast i ringa utsträckning har flygbildstolkning utnyttjats i dessa in-
venteringar, som till största delen varit fältbaserade. Att flygbildstolk-
ning dock har avsevärda fördelar vid ett sådant arbete har framgått av ti-
digare undersökningar inom ämnet. Wastenson et al (1972) visar på möjlig-
heter till trädslagsidentifiering med hjälp av !R-färgbilder. Ihse-Wastenson 
(1975) fastslår också att vid kartering av fjä llvegetation finns mycket stora 
vinster att göra om karteringen utförs med hjälp av flygbildstolkning (jfr 
även Ihse 1978). 
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Tanken att översiktlig vegetationskartering bör grundas på flygbildsteknik 
har också vunnit insteg hos planerande myndigheter . statens naturvårdsverk 
rekommenderar därför att de översiktliga och länsomfattande vegetations-
karteringar som planeras till övervägande del skall grundas på flygbilds-
tolkning (SNV 1975) . 

UNDERSöKNINGSMETODIK 

Målsättningen vid studium av flygbildstolkningens möjligheter vid kartering 
av skärgårdsvegetation var: 

att klarlägga i vilken utsträckning och med vilken säkerhet skär-
gårdens olika växtsamhällen kan upptäckas och identifieras med 
flygbildernas hjälp, dels på en översiktlig karteringsnivå, dels 
på en detaljerad . 

att utreda vilket filmslag och vilken bildskala som ger ett opti-
malt informationsutbud. 

Av stor vikt är också tolkningsmöjligheternas beroende av fotograferings-
tidpunkt , olika bildtolkare, olika klassificeringssystem m m. Dessa frågor 
behandlas i huvudrapporten (Ihse 1978) och tas därför inte upp här , då de 
ej är beroende av försöksområdets belägenhet. 

Försöksområden 

Den tidigare nämnda zoneringen av vegetationen i stockhalms skärgård gör det 
nödvändigt att sprida tolkningsförsöket på ett flertal delytor som bör vara 
representativa för de olika vegetationszonerna. Av denna anledning har 6 st 
delytor utvalts längs ett ost-västligt stråk i norra Roslagen . stråket sam-
manfaller med det område där zoneringen är bäst utbildad (fig l). Delytornas 
belägenhet framgår av fig 6. Nedan ges en kort karakteristik av de olika del -
ytorna. 

l . Ängsö, länets enda nationalpark, är en exponent för det odlings-
landskap som förr var mycket utbrett framför allt i innerskärgården . 
Numera hålls landskapet på Ängsö i hävd genom naturvårdsåtgärder. 
ön tillhör barrskogsregionen, men företer dessutom ovanligt rika 
inslag av ädla lövträd och ängar. över Ängsö finns sedan tidigare 
en mycket god dokumentation över vegetationen (Edberg et al 1971). 
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2. Yx lan -Blidö är ett större sammanhängande område i barrskogsregionen, 
dominerat av skogsmark av olika typer . Hä llmarkstallskogar är frek-
venta, med inslag av fuktiga alskogar i lågt liggande sänkor. 

3. Svartlöga, en tre kvadratkilometer stor ö i mellanskärgårdsnatur 
är helt dominerad av lövskog. ön bär mycket påtagliga spår av 
kulturpåverkan. övergivna åkerlappar växer igen med höga gräs och 
får friskängskaraktär . Svartlöga är en myc ket låg ö, högsta punkt 
8-10m ö h och stränderna är mestadels l ånggrunda med väl utbildade 
strandängar . En mycket vanlig vegetationstyp på denna ö är enbusk-
mark . Stora ytor kan täckas av lågvuxen, mycket tät krypen. 

4. Rödlöga representerar öar i björkskogsbältet. Det inre av huvud -
öarna erbjuder dock en tillräckligt skyddad och närings r ik miljö 
för att smärre bestånd av gran skall lyckas fortleva. I övrigt är 
inslaget av hedar med krå kri s och odon betydligt st örre än t ex på 
Svartlöga. På Rödlöga ha r kulturpåverkan vad avser jordbruk varit 
minimalt. Ängarna är sparsamt förekommande. 

5. Asmansboda eller Rödlöga storskärgård är ett ytterligare accentuerat 
exempel på öar i björkskogsregionen . I sina yttre utposter kan denna 
ögrupp också bjuda exempel på ren kalskärgård. Område t består av 
ett flertal mindre öar . Endast de största bär sammanhängande löv-
skogsvegetation av nämnvärd dignitet. Med undantag för något enstaka 
diminutivt bestånd saknas barrträd helt . I stället finner man björk-
skog som fullt ut motsvarar fjällbj örkskogarna av hedtyp ovan barr-
skogsgränsen. 

6. Kålskären saknar trädskikt och är typiska ytterskärgårdsöar , till-
hörande kalskärsregionen. Vegetationen domineras här av r is- och 
gräshed, enbuskmark och hällmark . 

Bildmaterial 

Då det genom tidigare undersökningar visats på !R-färgfilmens överlägsna 
egenskaper vid tolkning av vegetation, knyts det starkaste intresset till 
ett klarläggande av vilken bildskala inom detta bildmaterial som ger ett 
optimalt utbyte. Av denna anledning gjordes för projektet en fotografering 
med !R-färgfilm över försöksområdet från t vå höjder: 3 000 m och 7 500 m, 
vilket med brännvidden 151,40 mm ger bildskalorna 1:20 000 resp 1:50 000 . 
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över stockhalms län gjordes 1974 också en heltäckande flygfotografering med 
konventionell färgfilm. Ändamålet med fotograferingen var att åstadkomma ett 
underlag för regional planering. Fotograferingen gjordes från 3 000 meters 
höjd, vilket ger bildskalan 1:20 000. Som jämförelse gjordes tolkningar över 
område 4, Rödlöga, i detta bildmaterial. I område 4 gjordes dessutom en jäm-
förelse av tolkningsmöjligheterna för pankromatisk film. Här utnyttjades det 
bildmaterial som vanligen står till buds, omdrevsbilder. De i denna under-
sökning använda bilderna var standardförstorade bilder skala 1:20 000. 

En sammanställning av utnyttjat bildmaterial redovisas tab l. 

Tolkningsinstrument 

Bildtolkningen har genomgående skett i ett zoom-stereoskop av typ Zeiss-Jena 
Interpretoskop (fig 7). Instrumentet har en mängd fördelar framför enklare 
lins- och spegelstereoskop, men medger framför allt ett informationsuttag 
ur bilderna som vida överstiger det som eljest erhålls. Förstoringsgraden 
är steglöst variabel mellan 2-16 ggr vilket innebär att tolkaren snabbt 
kan skifta mellan de starkare förstoringar som krävs vid identifiering och 
klassificering av tolkningsobjekten till den mindre förstoring som underlättar 
avgränsning och ritning. 

Fig 7. Zeiss Jena Interpretoskop. 

Zeiss Jena Interpretoscope. 
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Tab l. Data över utnyttjat bildmaterial. Data for used aerial photographs. 

Område Filmslag Flyghöjd Ska la Bildnummer 

Ängs ö !R-färgfilm 3 000 m l :20 000 ll J 7 4 6 72 p f i 01 02-04 
Yxlan-Blidö Il 7 500 m 1:50 000 llJ 74 672pfi ll 03-06 
Svartlöga Il 3 000 m 1:20 000 ll J 7 4 672pfi 02a Ol-04 
Il .. 7 500 m 1:50 000 ll J 7 4 672pfi ll 06-07 
Rödlöga Il 3 000 m 1:20 000 llJ 74 672pfi 02a 05-08 
Il Il 7 500 m l: 50 000 l l J 74 672pfi ll 08-09 
Il Färgfilm 3 000 m l: 20 000 llJ 74 684f 32 17-19 
Il Pankro 4 600 m 1:20 000 69 J h l 08 06-08 
Asmansboda !R-färgfilm 3 000 m 1:20 000 ll J 74 672pfi 03a Ol-03 
Il Il 7 500 m 1:50 000 llJ 74 672pfi ll 09-l o 
Kålskären Il 3 000 m 1:20 000 ll J 7 4 672pfi 03a 05-07 

I Interpretoskop måste gränsdragning och markering på överlägg ske manuellt, 
vilket innebär att tolkaren sällan har möjlighet att redovisa detaljer som 
de facto är fullt identifierbara. Detta medför generaliseringsproblem som i 
tillämpade tolkningar kan vålla avsevärda svårigheter. I metodstudier av här 
aktuellt slag är det ur många synpunkter angeläget att redovisa vegetationen 
så fullständigt som möjligt. För detta ändamål har vissa av de tolkningar som 
gjorts i Interpretoskop vidare bearbetats i instrumentet Wild B 8 Aviograf, 
som medger en förfinad gränsdragning tack vare exakta system för överföring 
av bildpunkter till ritbord (fig 8). Detta instrument har också utnyttjats 
vid överföring av stereomodellens centralprojektion till en ortogonalprojektion. 

Arbetsgång vid tolkning 

Tolkningsarbetet kan naturligt indelas i två moment: först görs en avgränsning 
av homogena beskrivningsenheter som i en andra fas klassificeras efter ett 
klassificeringsystem. För metodstudier kan ibland klassificering efter i för-
väg fastställda inventeringslinjer vara fördelaktig. 

Vid det praktiska genomförandet av metodstudien har tekniken varit följande: 
vid tolkning i Interpretoskop har bilderna försetts med heltransparenta över-
lägg. Direkt på överläggen har sedan beskrivningsenheterna avgränsats med 
finast möjliga tuschpenna, vilket visat sig vara 0,13 mm. skärgårdsvegetation 
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Fig 8. Wild B8 Aviograf. 

Wild B8 Aviograph. 

är oftast att likna vid en mosaik av vegetationstyper, varför det är angeläget 
att möjliggöra representation av mycket små vegetationsytor. Det befanns vara 
praktiskt möjligt att med denna teknik på överlägget avgränsa ytor om ca 0,8 mm2 

storlek. Vid bildskalan 1:20 000 motsvarar detta ca 300m2. 

Det bör framhållas att vid en kartografisk presentation av en vegetations-
kartering är så små enheter omöjliga att redovisa. Här ligger minsta redovis-
ningsbara enhet i stället vid ca sex gånger den ovan angivna storleken. Att 
vid denna studie så små ytor avgränsats får helt tillskrivas dess karaktär av 
metodtes t. 

På en uppförstorad kopia av det tuschritade bildöverlägget kan de olika vege-
tationsytorna numreras för identifikation vid den kommande fältkontrollen. 
Härefter 9örs klassificering av de avgränsade beskrivningsenheterna i enlig-
het med det använda klassificeringssystemet. 

Klassificeringssystem 

För kartering av vegetation finns utarbetat ett flertal klassificeringssystem. 
De mest utnyttjade har presenterats t ex i BIN V (Biologiska inventerings-
normer för vegetation 1975). Inget av dessa är direkt anpassat till flygbilds-
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tolkning, men några av systemen har en hierarkisk struktur med så pass 
flexibel uppbyggnad att de med ringa modifikationer kan bilda grundvalen 
för en flygbildstolkad vegetationskarta. Ett sådant system är det som före-
slås av Borg (1975) och som bygger på en naturtypsklassificering. Detta 
system har använts i föreliggande undersökning. I bilaga l redovisas hur 
systemet i sitt ursprungliga skick är utformat. Som en anpassning till bl a 
tolkning av skärgårdsvegetation infördes hällmark på den översiktliga nivån. 
Dessutom fanns ett allmänt behov av grupperna blandskog och hygge också på 
översiktlig nivå. På detaljerad nivå har införts hällmarkstallskog, strand-
äng och kalt berg, vilka i skärgården är frekvent förekommande naturtyper. 
Dessa mindre anpassningar gav ett väl fungerande klassificeringssystem, 
vars slutliga utformning framgår av tab 2. I denna sammanställning redo-
visas endast de naturtyper som under tolkningsarbetet visat sig förekomma 
inom försöksområdet. Ej förekommande naturtyper har uteslutits. Sålunda ur-
skiljs enligt detta system på översiktlig nivå 23 olika naturtyper och på 
detaljerad nivå 39 st. På översiktlig nivå görs en gruppering i skog (>75% 
krontäckning), trädfattig mark (25-75% krontäckning), buskmark ( < 25% kron-
täckning av träd och buskar). 

Undersökningens uppläggning 

I tab l är redogjort för de olika bildmaterial som stod till buds och i fig 6 
visas de försöksytor som utvalts. Tab 3 redovisar hur tolkningarna fördelades 
över bildmaterial resp försöksytor. Huvudvikten är lagd på en undersökning av 
IR-färgfilmens möjligheter, men som jämförelse har även pankromatisk film 
och färgfilm ägnats ett mindre test. 

Område 

Ängs ö 
Yxlan-Blidö 
Svartlöga 
Svartlöga 
Rödlöga 

Asmansboda 
Kålskären 

Nr 

2 
3 
3 
4 

5 
6 

Tolkat filmslag 

IR l :20 000 
IR 1:50 000 
IR 1:20 000 
IR l :50 000 
IR 1:50 000 
Pankro 1:20 000 
Färg l :20 000 
IR 1:20 000 
IR 1:20 000 
IR 1:20 000 

Testytans storlek 

0,5 km2 
20 km 2 
3 km2 

3 km2 

Inventeringslinjer + 25 ha 

Tab 3. Tolkningarnas fördelning på försöksområden. 

The distribution of interpretations on the different test areas. 
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Redan på ett tidigt stadium i denna undersökning konstaterades hur mycket mer 
detaljerat skärgårdslandskapet var i jämförelse med t ex de områden i Lin-
köpingstrakten där M Ihse utfört metodstudier av samma art. Det stod därvid 
klart att den storlek på minsta karteringsbara yta som tillämpats i Linköpings-
området inte var gångbar vid skärgårdskartering. På detaljerad nivå var minsta 
karteringsenhet 50 x 50 m (0,25 ha) och på översiktlig nivå 250 x 250m (6,25 ha). 
Dessa storlekar medger inte en kartering som förmedlar skärgårdslandskapets 
karaktär och ansikte. Här tvingas man välja mellan att förvanska ett landskaps-
intryck eller minska beskrivningsenheternas storlek. I denna undersökning har 
valts att minska enheternas storlek. Minsta enhet har i denna studie därför 
satts till 20 x 20m, vilket är vad som är rittekniskt möjligt att avgränsa 
i skalan 1:20 000. Skillnaden mellan kartering på detaljerad och översiktlig 
nivå har bedömts vara mest en fråga om generaliseringsteknik. Det har därför 
varit svårt att finna ett lämpligt sätt att bedöma säkerheten vid tolkning en-
ligt det använda klassificeringsschemats översiktliga nivå. Av denna anledning 
har därför alltid gränsdragningarna gjorts med sikte på en detaljerad nivå, 
men klassificeringen har därefter skett i två steg, först enligt översiktlig 
nivå och därefter enligt detaljerad. Fördelarna med detta system är att ett 
större antal observationer erhålls på den översiktliga nivån än om karteringen 
utförts även efter en översiktlig gränsdragning. Kartering på översiktlig nivå 
med därav följande generaliseringar är också närmast omöjlig att fältkontrollera 
på ett tillfredsställande sätt. Det här använda tillvägagångssättet blir alltså 
ett effektivt test av klassificeringssHk~rhetpä översiktlig niv~, ~en det inne-
bär också att generaliseringsproblemen måste specialstuderas för att ett lämp-
ligt mått på översiktlig karteringsenhet skall kunna fastställas. Detta redo-
visas under rubriken ''översiktlig kartläggning och generalisering". 

Undersökningen inleddes med s k inlärningstolkningar, som omedelbart fält-
kontrollerades. Dessa tolkningar görs för att minimera den påverkan en succes-
siv kunskapsförbättring kan ha på det slutliga resultatet. Inlärningen är 
störst vid inledningsfasen av ett tolkningstest, men kan hållas på en rimlig 
nivå om det egentliga testet påbörjas först efter en dylik inlärningstolkning. 

Tolkningstestet utfördes efter följande huvudprinciper: 

o Bildmaterialet tolkades i ordning efter stigande skalstorlek. Detta 
för att undvika att minnesbilder från tidigare tolkning i storskaligt 
bildmaterial förbättrar resultatet vid en senare tolkning i småskaliga 
bilder. 
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o Huvuddelen av testet utfördes som karteringstolkning, dvs homogena 
ytor avgränsas på ett bildöverlägg och klassificeras. Fältkontroller 
visar senare hur riktig tolkningen varit. Ytornas storlek har be-
stämts av vad som varit möjligt att rittekniskt avgränsa, dvs mini-
mum ca 0,8 mm2. På kopia av tolkningsöverlägget numreras samtliga 
ytor. 

o En mindre del av testet har gjorts som en linjeinventering, där över-
gångarna mellan olika vegetationstyper längs en noga fastställd 
sträcka karterats. Linjeinventeringen ger en möjlighet att på lika 
villkor jämföra olika filmslag, men är tidsödande och kräver stor 
noggrannhet. Vid denna testmetod är tuschritning på överlägg en all-
deles för grov teknik, då man har behov av att separera zoner med en 
bredd i bilden på några tiondels millimeter. För linjeinventeringen 
där samtliga fyra filmslag skulle jämföras utarbetades i stället 
följande metod: över bilden fästes noga ett heltransparent plast-
överlägg. Inventeringslinjens läge, som fastställts med hjälp av land-
märken, markerades med en tuschlinje, 0,13 mm. Längs denna linje 
tolkades gränsövergångarna mellan olika vegetationstyper, men marke-
ring gjordes i stället med hjälp av en ytterst fin skalpell, som 
åstadkom en ca 0,05 mm bred rits i plasten. Dessa i sig osynliga 
ritsar kunde i efterhand göras synliga genom att mycket fint grafit-
pulver ströddes över plasten. Pulvret fastnar i ritsarna och över-
blivet pulver kan torkas bort. Detta förfaringssätt medger att vege-
tationszoner vars verkliga bredd är ca fem meter kan representeras 
om bildskalan är 1:20 000. Linjeinventeringen gjordes längs tre 
sträckor inom område 5, Rödlöga, Bilderna tolkades i ordningen Pankro 
1:20 000, Färg 1:20 000, IR-färg l :50 000, IR-färg 1:20 000, vilket 
bedömdes vara den ordning som minst skulle ge effekter av inlärning 
från ett bildmaterial till ett annat. 

o Inom försöksområdet Rödlöga gjordes ytterligare en jämförelse mellan 
de fyra ovan nämnda bildmaterialen. Denna jämförelse byggde på tanken 
att heltäckande kartera en mindre ö med största möjliga noggrannhet 
och därefter göra en lika noggrann fältinventering. De olika bild-
materialens förmåga att återge verkligheten kan sedan åskådliggöras 
genom en lämplig grafisk redovisning. En mindre kartering av detta 
slag ger inga statistiskt signifikanta resultat men kan ändå vara av 
stort värde ur jämförande synpunkt. 
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Samtliga tolkade iakttagelser har fältkontrollerats. Fältkontrollerna har 
gjorts efter avslutad tolkning och har alltså inte bidragit till inlärning 
under testens gång. Arbetet med att totalt fältkontrollera tolkningarna ut-
fördes till lika delar av författaren och ass A Tehler vid botaniska insti-
tutionen, stockhalms universitet. Som underlag för fältkontrollerna användes 
svartvita bildkopior med överlägg som visar gränsdragningar. Detta innebär 
visserligen att man som postulat för fältkontroll accepterar tanken att 
avgränsning av vegetationsytor gärs säkrare med bildtolkning än i fält. 
Som har visats av bl a Ihse (1976, 1978) och som senare visas också i denna 
rapport blir dock avvikelserna mellan fältkarterade och tolkade gränser 
mycket ringa. De fel i fältkontrollen som kan härledas till sådana avvikel-
ser har i denna rapport ansetts försumbara, varför fältinsamlade data 
betraktas som "facit" med vilket de tolkade uppgifterna skall jämföras. En 
avvikande tolkning betraktas som "fel", en samstämmig som "rätt". Denna 
enkelt logiska skala i två steg utgör basen för den statistiska bearbetningen 
av resultatet. Bearbetningen har till stora delar kunnat utföras på ett 
tidsbesparande sätt genom databehandling i bordskalkylator HP 9810. 

RESULTAT 

Dataunderlag 

Den följande redovisningen av resultat etc bygger på det dataunderlag som 
förelåg vid avslutad tolkning och fältkontroll. Sålunda hade 541 st vege-
tationsytor tolkats och fältkontrollerats för IR-färgfilm 1:50 000, 507 st 
för IR-färgfilm 1:20 000, 126 st för konventionell färgfilm 1:20 000, i 
vilka ingår data från linjeinventeringar, samt 105 st för pankromatisk film 
1:20 000. 

Databearbetning 

Bearbetning av de data som tolkats resp insamlats i fält har gjorts med syftet 
att fastställa dels med vilken säkerhet de olika vegetationstyperna tolkas,' 
och dels vilka förväxlingar som gärs i de fall tolkningarna är osäkra. Ett 
system för dylik redovisning är en sammanställning av resultat i en s k tolk-
ningsmatris. I denna matris kan utfallet av varje tolkning avläsas också med 
avseende på vari eventuella felaktigheter består. 

En redovisning i matrisform är angelägen ur vetenskaplig och metodisk synpunkt, 
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men är inte en lättillgänglig och åskådlig presentationsform. Denna siffer-
mässiga redovisning kan också förleda till sammanställningar av procent-
tal som baserar sig på alltför få observationer. Det är mycket svårt att i 
en metodstudie av detta slag erhålla ett tillräckligt stort undersöknings-
material för att ge statistiskt signifikanta uppgifter om tolkningssäker-
heter för alla i undersökningen ingående vegetationstyper. Det material som 
insamlats för denna undersökning är kvantitativt fullt tillräckligt för be-
stämning av de olika bildmaterialens inbördes förhållanden vad gäller en 
samlad bedömning av tolkningssäkerheten, men kan inte lämna ett säkert under-
lag för exakta siffermässiga redogörelser för utfallet vad gäller vissa 
sällan förekommande vegetationstyper som t ex ekskogar, ljunghedar, rikkärr 
m fl andra. Att ge undersökningen en utformning som tillgodoser kravet på 
en siffermässigt säker redovisning medför en helt orimlig omfattning, vilket 
kan åskådliggöras av att man för att få lO st observationer av t ex ljung-
hed tvingas låta undersökningen omfatta ca 7 000 tolkningar. 

Det i föreliggande undersökning ingående dataunderlaget har därför bedömts 
vara en lämplig avvägning mellan observationsantal och säkerhet i redovis-
ning inom ramen för givna tidsinsatser. 

Det är mycket viktigt att framhålla det faktum, att en siffermässig redovis-
ning ej avslöjar mer än en mindre del av den information som inhämtas vid en 
metodstudie. Den övervägande delen av informationen föreligger i form av en 
ökad kunskapsnivå hos tolkaren. Tolkaren bygger under undersökningens gång 
upp en informationsfond som ej låter sig representeras som siffror, men icke 
desto mindre bör redovisas som resultat. I den följande presentationen har 
därför stor vikt lagts vid en textmässig redovisning av resultat, där rent 
numeriska fakta integrerats med de erfarenheter som gjorts under studiens 
gång. Tolkningsmatriser återfinns som bilagor 2-7. 

Säkerhet vid gränsdragning 

Noggranna undersökningar av hur säkerheten vid avgränsning av olika beskriv-
ningsenheter påverkas av t ex olika filmslag, olika tolkare, olika bildskala 
etc har gjorts av M Ihse (1978). Undersökningarna visar entydigt hur väl över-
ensstämmande en tolkad gränsdragning blir i jämförelse med en fältkarterad. 
I synnerhet gäller detta vid användning av !R-färgfilm. 

Dessa slutsatser bekräftas till fullo av de resultat som erhölls vid tolkning 
av skärgårdsvegetation. Inom två försöksområden ägnades specie 11 uppmärksamhet 
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åt beskrivningsenheternas avgrjnsning. Dessa områden var nr 3, Svartlöga och 
nr 4, Rödlöga. 

Svartlöga uppdelades vid tolkning i IR-färgfilm i 210 st beskrivningsenheter. 
Vid den totala genomgången av dessa enheter i fält upptäcktes endast mycket 
ringa felaktigheter. Vid bibehållen storlek på beskrivningsenheterna, dvs 
mimimum ca 20 x 20m vid tolkning skala 1:20 000, ansågs 18 av de 210 
ytorna vara felaktigt avgränsade. Felaktigheterna bestod uteslutande av fall 
där ytor antingen borde uppdelats ytterligare eller slagits samman. Några 
fall där en gräns mellan två korrekt tolkade vegetationstyper förlagts fel-
aktigt kunde aldrig iakttagas . 

Samma förhållande gällde också då försöksyta nr 4, Rödlöga granskades. Här 
gjordes bl a en extremt detaljerad kartläggning av en mindre ö. Noggrannhets-
graden framgår vid beaktande av beskrivningsenheternas genomsnittliga areal, 
0,5 ha, vid tolkning i IR-färg l :20 000, att jämföra med den mera "normala" 
arealen l ,4 ha, gällande för bl a Svartlöga. 

På denna ö karterades vid tolkning i IR-färg 1:20 000 44 olika beskrivnings-
enheter. Vid en noggrann fältkontroll upptäcktes ytterligare 7 mycket små 
enheter som borde ha karterats, men i inget fall förelåg anledning att ändra 
på tolkade gränser (fig 9a-b). 

F i g 9. 

300m 

Detaljerad kartläggning av Enskär i Rödlögaskärgården. Mycket små 
avvikelser (röda gränser) föreligger mellan fältkarterad och tolkad 
avgränsning. 

Detailed mapping of Enskär in the Rödlöga skerries. Ground truth 
boundaries differ very little from interpreted boundaries. 
(Differences in red). 
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Noggrannheten i gränsdragningen kan därför sägas vara mycket intimt knuten 
till noggrannheten i klassificeringen. En vegetationsyta som tolkas rätt, 
blir också korrekt avgränsad. Speciellt tydligt är detta förhållande då inga 
krav på generalisering reses. Vid tolkning i mindre skalor, t ex 1:50 000, 
tvingas emellertid tolkaren slå samman vegetationsytor till större enheter, 
gränserna kan då komma att förläggas till punkter som i terrängen inte omedel-
bart kan härledas till skiljelinjen mellan två olika vegetationstyper. Detta 
problem hör till de svåraste inom vegetationskarteringen, och det kan be-
traktas som i det närmaste ogörligt att anse den ena generaliseringen riktig 
och den andra felaktig. Att fastslå med vilken noggrannhet gränserna för dy-
lika generaliseringar kan göras från flygbilder blir därför en mycket svår 
uppgift. En vägledning härvidlag kan vara att också i detta fall betrakta 
säkerheten i avgränsning som starkt förknippad med säkerheten i klassifice-
ring. En felaktig tolkning kan dock få större konsekvenser då den inkorporeras 
i en generalisering än om den gäller en enstaka mindre beskrivningsenhet. 

Från Svartlöga, försöksområde 3, föreligger material för jämförelse mellan 
en generaliserad tolkning från IR-färg 1:50 000 och en fältkontrollerad karta, 
baserad på en detaljerad tolkning från IR-färg 1:20 000. Fältkarteringens 
220 enheter har i den generaliserade tolkningen från 1:50 000 reducerats till 
150 st. Av dessa är vissa ytor felklassificerade, men de gränsdragningar som 
gjorts är fullt adekvata. 

Erfarenheterna vad gäller säkerheten i tolkade avgränsningar kan därför samman-
fattas sålunda: Avgränsningarnas pålitlighet följer klassificeringssäkerheten 
för resp bildmaterial. Vid detaljerad tolkning från IR-färg 1:20 000 är fel-
aktigheterna i ytornas avgränsning helt försumbara. Vid tolkning från bild-
material med mindre goda egenskaper blir karteringen ofullständig, men det in-
träffar mycket sällan att gjorda avgränsningar inte motsvarar verkliga vegeta-
tionsgränser. 

Säkerhet vid klassificering 

Att fastställa med vilken säkerhet olika vegetationstyper kan upptäckas och 
klassificeras i olika flygbildsmaterial har varit huvuduppgiften vid denna 
metodstudie. Varje utförd tolkning har ställts mot motsvarande fältkontroll, 
vilket givit svaret rätt eller fel. Totala antalet tolkningar för denna under-
sökning är l 279 st, fördelade på fyra olika bildmaterial. I detta antal tolk-
ningar ryms på översiktlig nivå 23 olika vegetationstyper, och på detaljerad 
nivå 39 st. Vissa av dessa typer är starkt överrepresenterade på grund av att 
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Fig 10. De olika vegetationstypernas procentuella fördelning inom hela 
undersökningsområdet. 

The percentage distributicn of the various vegetation types in 
the test area. 
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de är vanligt förekommande, andra är representerade endast av enstaka ob-
servationer. En sammanställning av de olika vegetationstypernas totala frekvens 
inom det undersökta området redovisas i fig 10. 

Undersökningen har som tidigare nämnts (s 23 ) följt en uppläggning på tre 
olika delstudier, dels en karteringstolkning av större omfattning gällande 
bildmaterialen IR-färg 1:50 000 och 1:20 000, dels en linjeinventering in-
kluderande såväl de nyss nämnda bildmaterialen som färgfilm och pankromatisk 
film, båda i skala 1:20 000 och dels en detaljkartering baserad på tolkning 
i samtliga 4 bildmaterial. Resultat från dessa studier föreligger dels som 
tolkningsmatriser och dels som kartor och tabeller. 

I det följande presenteras först resultatet av jämförelsen mellan IR-färg 
1:50 000 och 1:20 000. Därefter behandlas linjeinventeringen och den hel-
täckande detaljkarteringen med fyra ingående filmslag. Dessa resultat bildar 
underlag för en noggrannare genomgång av varje enskild vegetationstyp, dess 
karakteristika, dess tolkningsindikatorer och dess tolkningsbarhet. slutligen 
sammanställs och diskuteras de olika bildmaterialens tolkningsmässiga egen-
skaper, för- och nackdelar vid kartering av skärgårdsvegetation. 

Jämförelse mellan IR-färgfilm 1:50 000 och 1:20 000 

IR-färgfilm 1:50 000 har tolkats över områdena 2, 3 och 4. Tolkning från IR-
färgfilm 1:20 000 har gjorts över områdena l, 3, 4 5 och 6. Antalet tolk-
ningar är i stort sett lika för de båda bildmaterialen, dock finns en viss 
snedfördelning av materialet i så motto att tolkningar av ytor i barrskogs-
regionen överväger för IR-färg 1:50 000, medan IR-färg 1:20 000 i någon mån 
kan sägas vara överrepresenterad i björkskogsregionen. Denna snedfördelning 
visar sig bl a som en större andel hällmarkstallskogar i tolkningarna från 
IR-färg 1:50 000. Motsvarande gäller andelen hällmark i IR-färg 1:20 000. 

Tas tolkningsmatriserna (bil 2-5) till utgångspunkt för beräkning av den to-
tala träffprocenten för resp bildmaterial finner man att vissa skillnader före-
ligger. Görs jämförelsen på den översiktliga nivån, innehållande 23 st olika 
naturtyper visar IR-färg 1:20 000 en träffprocent på 89%, medan motsvarande 
siffra för IR-färg 1:50 000 är 80%. Med tanke på att resultatet för IR-färg 
1:20 000 i hög grad bärs upp av en stor andel lättolkad hällmark är dock skill-
naderna inte anmärkningsvärda. 

På detaljerad nivå, där 39 st olika naturtyper urskiljs blir skillnaderna dock 
något mer accentuerade. Här visar IR-färg 1:20 000 en total träffprocent på 
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86%, dvs en mycket ringa minskning, medan IR-färg 1:50 000 endast når 73%. 

För att utröna om den något ojämna fördelningen av de båda bildmaterialen 
var av betydelse för slutresultatet bröts ur båda materialen ut tolkningen 
över Svartlöga, försöksområde 3, då detta område tolkats i både 1:50 000 
och 1:20 000 (bil 6 och 7). Samstämmigheten med de tidigare erhållna resul-
taten var här total. Vid kartering på översiktlig nivå ger IR-färg 1:20 000 
en träffsäkerhet på 89%, medan IR-färg l :50 000 på samma nivå når upp till 
79%. Detta visar att materialens olika fördelning över undersökningsområdet 
saknar betydelse för totalbilden av träffsäkerheten vid tolkning i resp bild-
materia l. 

Allmänt kan sägas att svårigheter vid avgränsningen av skog-trädfattig mark 
genomgående vållat problem och hållit träffprocenten nere. Problemen här har 
främst legat i definitionssvårigheter. Vad som vid tolkningen bedömts som 
trädfattig mark kunde vid fältkontrollen entydigt upplevas som skog och vice 
versa. Detta har gjort att områden utan att vara direkt feltolkade har kommit 
att hänföras till en annan huvudgrupp och därmed påverkat slutresultatet. 

I samtliga matriser framträder tydligt bilden av ett fåtal mycket frekventa 
vegetationstyper, även om de flesta typer finns representerade med enstaka 
förekomster (jfr också fig lO). Sådana dominanta vegetationstyper är t ex 
hällmarkerna, friskängarna och lövskogarna. Tallskogar resp enbuskmarker in-
tar i IR-färg 1:50 000 resp 1:20 000 en dominerande ställning beroende på 
materialens fördelning över undersökningsområdet. Dessa högfrekventa typer 
tolkas i allmänhet med god säkerhet, medan mera "udda" vegetationstyper kan 
vålla tolkningssvårigheter. Undantag utgör vissa distinkta typer som t ex 
rishedar, där resultatet är mycket gott. Tolkningsmöjligheter och -resultat 
för de enskilda vegetationstyperna redovisas närmare i ett följande avsnitt. 

En jämförelse mellan de två bildmaterialen bör även innefatta en översikt av 
den detaljeringsgrad som medges vid tolkning i skala 1:20 000 resp 1:50 000. 
Vägledande härvidlag kan vara den genomsnittliga ytstorlek som erhållits i 
det praktiska tolkningsarbetet. Rittekniskt har ytor ned till ca 0,8 mm2 
kunnat avgränsas, men så små ytor har mycket sällan behövt tillgripas, då de 
flesta i klassificeringssystemet ingående enheterna automatiskt kommer att 
tvinga till större enheter. 

Ett lämpligt objekt för jämförelse av detaljeringsgraden är område 3, Svartlöga, 
där som tidigare nämnts tolkning utförts från båda bildmaterialen. Det visar 
sig då att den genomsnittliga ytstorleken vid tolkning i skalan 1:20 000 blir 
på tolkningsöverlägget 35 mm2, vilket i terrängen motsvarar 1,4 ha. Tolkning 
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i skalan 1:50 000 medför en genomsnittlig ytstorlek om drygt 8 mm2 inne-
bärande 2,1 ha i terrängen. 

Räkneexemplet illustrerar mycket väl vilken informationsmängd som ryms också 
i det småskaliga bildmaterialet. Den genomsnittliga arealen har måst ökas 
med 50%, men med tanke på att skalan minskats med 150% är ökningen mycket 
blygsam. Avgränsningsproblemen blir i det småskaliga bildmaterialet därför 
närmast rittekniska problem. Med förfinade ritmetoder, som t ex vid karte-
ring i Wild B8 Aviograf, kan skillnaderna utjämnas ytterligare. Ett småska-
ligt bildmaterial behöver därför inte nödvändigtvis innebära en mindre detal-
jeringsgrad, men däremot kvarstår det faktum att klassificeringens tillför-
litlighet avtar med minskande skalstorlek. 

Linjeinventering 

Ett bra men tidskrävande sätt att jämföra egenskaper hos olika bildmaterial 
är linjeinventering. Detta sätt att tolka gränsövergångar längs en fastslagen 
inventeringslinje gör att en jämförelse grundas på identiska tolkningsvill-
kor. Stor noggrannhet och förfinad ritteknik krävs dock av tolkaren. Dessa 
problem löstes med den graveringsmetod som närmare beskrivs i metodikavsnittet 
(s 23 ) . 

I denna linjeinventering jämfördes !R-färgfilm 1:50 000, !R-färgfilm l :20 000, 
färgfilm 1:20 000 och pankromatisk film l :20 000. Inventeringen utfördes längs 
tre från varandra skilda linjer med en sammanlagd längd av 2,5 km. Försöks-
området var nr 4, Rödlöga,och linjerna förlades så att största möjliga varia-
tionsrikedom erhölls och så att linjens sträckning i fält skulle vara entydig 
och lätt identifierad. 

I fig 11 redovisas resultatet av sammanställningen av data från denna linje-
inventering. Sammanlagt kunde i fält 97 st karteringsbara enheter urskiljas. 
I !R-färgfilm l :20 000 har 90 av dessa karterats, varvid 86 enheter karterats 
korrekt. Här finns alltså möjligheter att jämföra inte endast säkerheten i 
de tolkningar som gjorts, utan också med vilken säkerhet den totala förekomsten 
kan upptäckas och tolkas. Här finns mycket tydliga indikationer på hur de 
olika bildmaterialens egenskaper fördelas. Remarkabelt är hur den konventio-
nella färgfilmen givit indikatorer på ett större antal vegetationsgränser än 
vad som i verkligheten funnits. Förklaringen till detta kan ligga dels i att 
färgfilmen ibland avbildar samma vegetationstyp i olika nyanser, men också i att 
tolkaren i brist på en tillräckligt variationsrik färgskala gör en överdriven 
separation av subtila nyanser som i sig inte avspeglar vegetationsskillnader. 
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Fig ll. Resultat från linjetolkning i olika bildmaterial. 

Results from linetransert test with different air photos. 

Den pankromatiska filmens egenskaper är otillräckliga. Här har 82 gränser 
markerats, men endast 44 har varit korrekta. Påtagligt har varit hur liten 
skillnad som förelegat i återgivningen mellan rished och äng. En stor del av 
osäkerheten faller på bristande tolkningssäkerhet härvidlag. 

Detaljkartering 

Denna delstudie är till sin uppläggning närbesläktad med linjeinventeringen 
så motto att en så noggrann kartläggning som möjligt åsyftats för att ge en 
bild av vad de olika bildmaterialen kan förmå. 

En stiltistiskt acceptabel redovisning av detta försök kan knappast erhållas, 
därtill är de karterade vegetationsytornas antal för litet. I stället presen-
teras ett försök till en visuell redovisning av de olika bildmaterialens 
egenskaper. I fig 12 visas dels den fältinventerade kartans avgränsningar och 
dels de avgränsningar som gjorts vid tolkning i resp bildmaterial. Detta ger 
en god bild av detaljeringsgraden vid tolkning i de olika bildmaterialen. 
För belysning av säkerheten vid gränsdragning och klassificering har feltolkade 
ytor markerats med svart. De svärtade ytorna visar de områden där tolkningen 
ej överensstämt med de förhållanden som ansetts råda i fält. Bristande över-
ensstämmelse kan därför bero på såväl felaktig avgränsning som på felaktig 
klassificering. 
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Resultat av kartering i fyra olika bildmaterial över Enskär , 
Rädläga . Tolkade gränser i rätt, felkarterade områden skrafferade . 

Results of mapping from four different kinds of air photos . 
Interpreted boundaries in red, errors hatched . 

Färsäksområdet, Enskär, som är en ä med varierande vegetation, befanns under 
fältarbetet kunna uppdelas i 51 olika delytor (fig l2a), bland vilka lO olika 
vegetationstyper fanns representerade . Fördelningen av dessa typer framgår av 
fig l 3 och är mycket typisk för öar i bjärkskärsregionen . 
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Fig 13. 

Areell andel 

Vegetationstypernas procentuella fördelning enligt kartering 
på Enskär. 

Percentage distribution of the vegetation types according to 
mapping of Enskär. 
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Vissa av de 51 veGetationsytorna, särskilt de minsta, h~r förbisetts i samtliga 
tolkningar. I IR-färg 1:20 000 gjordes en indelning i 44 delytor, varav de 
flesta var helt korrekta (fig 12b). I IR-färg 1:50 000 kunde, främst beroende 
på rittekniska svårigheter, endast 26 delytor avgränsas. Här gäller att de 
avgränsningsbara ytorna inte är liktydigt med de minsta tolkningsbara ytorna. 
Kunde överföringen från bild till karta förfinas skulle fler ytor kunna redo-
visas, dock utan att säkerheten i klassificering därför skulle öka. Några, 
relativt stora ytor, har i denna tolkning felklassificerats, vilket ger en 
mindre gynnsam helhetsbild än det tidigare materialet (fig 12c). 
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Fig 14. Heltäckande kartering av Enskär (Rödlöga). Resultat vid kartering 
med olika filmslag. 

Mapping of Enskär (Rödlöga). Results when different kinds of air 
photos are used. 

IR-färgfilmens stora fördelar visar sig dock vid en jämförelse med den kon-
ventionella färgfilmen (fig 12d). Trots en större skala har inte fler delytor 
än 26 st kunnat urskiljas. Detta motsvarar resultatet för IR-färgfilm 1:50 000, 
men för färgfilmen är dessutom klassificeringssäkerheten lägre (fig 14). En ofta 
förekommande felklassificering mellan enbuskmark och rismark påverkar resultatet. 

En helt oacceptabel säkerhet visar tolkningen i den pankromatiska filmen 
(fig 12e). Endast 23 delytor har iakttagits och mer än hälften av dessa har 
fel klassificerats. 
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Vegetationstypernas tolkningsbarhet 

I det följande skall göras en genomgång och presentation av de i undersök-
ningen ingående vegetationstyperna med avseende på fältkarakteristik, tolk-
ningsindikatorer och tolkningssäkerhet i olika bildmaterial. 

De uppgifter som lämnas i dessa beskrivningar bygger vad beträffar fält-
karakteristik på Borg (1975) och i övrigt på de erfarenheter som vunnits 
såväl vid det praktiska som teoretiska arbetet med projektet. 

Vid beskrivningen av i vilka färger de olika vegetationstyperna avbildas, 
åsyftas alltid om inte annat anges, återgivningen i IR-färgfilm. Vad gäller 
tolkningsmöjligheterna för resp vegetationstyp i olika filmslag har gjorts 
en betygsättning efter en skala 1-5 med innebörden 

- oacceptabel tolkningssäkerhet 
2 -acceptabel tolkningssäkerhet 
3 - god tolkningssäkerhet 
4 - mycket god tolkningssäkerhet 
5 - fullständig tolkningssäkerhet 

Betygsättningen skall uppfattas så att "oacceptabel to l kningssäkerhet" inne-
bär ett resultat där mer än hälften av tolkningarna är felaktiga och där 
mycket stora fältinsatser krävs för att ge ett tillförlitligt resultat. 
"Acceptabel tolkningssäkerhet" avser ett tolkningsresultat där omkring 60% 
av tolkningarna är korrekta. Fortfarande är dock kompletterande fältinsatser 
oundgängliga. "God tolkningssäkerhet" innebär ca 75% tolkningssäkerheL För 
en tillförlitlig vegetationskarta krävs fältinsatser, men dessa kan i detta 
fall ges en begränsad omfattning. Som "mycket god tolkningssäkerhet" be-
tecknas de fall där säkerheten ligger kring 90%. Här krävs mycket ringa fält-
kontroller. "Fullständig tolkningssäkerhet" är 100%-ig. Inga fältkontroller 
behövs. 

Som en jämförelse till denna ungefärliga rangordning av tolkningsresultatet 
kan diskuteras vilken säkerhet en motsvarande totalt fältinventerad kartering 
uppnår. För närvarande finns inga vetenskapliga studier av sådana kartors 
tillförlitlighet, men det syns rimligt att anta, att en dylik fältkarta på 
grund av fler oupptäckta vegetationsgränser kommer att få en bedömning som 
motsvarar ett läge mellan god och mycket god tolkningssäkerheL 

Det är angeläget att framhålla att betygsättningen är avsedd att förmedla 
säkerheten vid tolkning och säger alltså inget om tillförlitligheten hos en 
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karta som framställts efter kompletterande fältkontroller. Behov av fält-
kontroll för varje enskild faktor kan däremot utläsas. 

Har underlagsmaterialet för denna betygsättning bedömts som otillräckligt, har 
detta markerats med streck. Det bör nämnas att bedömningarna gällande konven-
tionell färgfilm och pankromatisk film överlag vilar på ett betydligt mindre 
antal observationer än de båda IR-färgbildsmaterialen. För att inte onödigt-
vis tynga den följande framställningen har denna betygsättning givits tabell-
form (tab 4). För dokumentation utöver den som ges i nedanstående presentation 
hänvisas till tolkningsmatriserna i bil 2-5. 

Blandskog 

Såsom blandskog har i undersökningen räknats den vegetation som uppfyller 
kraven på mer än 75% krontäckning och där inslaget av barr/löv överstiger 30%. 
Den procentuella fördelningen av de ingående trädslagen kan lätt avgöras tack 
vare de stora kontrasterna mellan de mörkbruna barrträden och de ljusare röda 
lövträden. 

Barrskog 

Som barrskog räknas gran och/eller tallskog med mer än 75% krontäckningsgrad 
och med mindre än 30% inblandning av lövträd. Barrskogen framträder i IR-film 
med bruna-brunröda nyanser och är mycket lätt att separera från lövskog. I 
färgfilm resp pankromatisk film är svårigheterna avsevärt mycket större, då 
kontrasterna ej är tillräckliga. 

På detaljerad nivå har urskiljts tre typer av barrskog. Ren granskog får i !R-
färgfilmen en färg med något mer grå anstrykning än tallskogens bruna eller 
mörkt purpurfärgade nyanser, vilket ger vissa möjligheter att separera dessa 
båda typer. säkerheten i denna separation blir dock låg, vilket bevisas också 
av försöken att klassa barrskogar där blandningen gran + tall bedömdes vara 
homogen. Här erhölls en helt otillfredsställande tolkningssäkerhet. En typ 
som mycket lätt låter sig tolkas är emellertid hällmarkstallskogen (fig 15). 
Här sker tolkningen delvis på andra indikationer, som t ex topografiskt läge 
och med hjälp av hällmarken, som är mycket lättolkad. En gles barrskog på häll-
mark tolkas alltså alltid som hällmarkstallskog, vilket ger en mycket hög säkerhet. 
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l B l ands k og 14 3 2 l 
Barrskog 14 3 2 l 

Granskog 2 l - -
Tallskog 2 l - -
Hällmarkstallskog 4 4 - -
Blandning gran-tall l l - -

Ä de 11 ö vs k og J l l - - l 
Ekskog l l - -
Askskog l l - -
övrig ädellövskog l l - -

Trivial lövskog 14 3 2 2 l 
Björkskog 2 l - -
Gråalskog - - - -

Fuktlövskog 14 4 2 2 l 
Klibbalskog 4 4 - -
Glasbjörkskog - - - -

Hygge 

l~ 
5 - -

l 
Trädfattig mark, bland 2 - -
Trädfattig mark, barr 3 - -

Grandominerad - - - -
Talldominerad - - - -

Trädfattig mark, ä de 11 ö v - - - -
Trädfattig mark, triviallöv 3 3 - -
Enbuskmark 4 4 l l 
Videsnår - - - -
övrig buskmark 3 2 - -
Maritima lövsnår 3 - 2 2 
Rished 4 4 2 l 

Ljunghed 4 4 - -
övrig rished 4 3 2 l 

Torräng Jl3 3 2 l l 
Friskäng [[3 3 l l l 
Fuktäng 113 3 l l l 

Högörtsäng 3 2 - -
Gräs- lågstarräng - - - -
Strandäng 4 4 2 2 

Hällmark J4 3 3 2 l 
Hällmark 4 4 3 2 
Kalt berg 5 4 3 2 

Skogklädd mosse 
J j 4 - - l Kärr 2 2 l 

Fattigkärr 3 2 2 l 
Rikkärr - - - -

Vass 

l~ 
4 2 l 

l 
Aker, vall 3 - -
Tomtmark 5 4 4 

Tab 4. Betygsättning av tolkningsmöjligheterna för olika faktorer i olika 
bildmaterial. l =oacceptabel tolkningssäkerhet; 2 =acceptabel tolknings-
säkerhet; 3 =god tolkningssäkerhet; 4 =mycket god tolkningssäkerhet; 
5 =fullständig tolkningssäkerhet. Inramade värden avser översiktlig nivå. 

Grading of the interpretation accuracy for different factors in the various 
air photos. l = Accuracy not acceptable; 2 = Accuracy acceptable; 3 = Accuracy 
0ood; 4 = Accuracy very good; 5 = Accuracy absolute. Figures within frames 
refer to survey classification. 
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Fig 15. Hällmarkstallskog. 

Coniferous forest on rock. 

Ädellövskog 

Ädellövskogarna inom området är mycket fåtaliga. I allmänhet ger en ädellövskog 
ett färgintryck som till skillnad från den triviala lövskogen innehåller mer av 
rent röda nyanser. Denna undersökning pekar dock inte på goda möjligheter att 
tillfredsställande separera ädellövskogen. Här kan orsakerna ligga i landskaps-
utformningen, då de ädla lövskogarna i skärgården aldrig förekommer i rena och 
stora bestånd. Vid tolkningen kan visserligen enstaka ädla lövträd identifieras, 
men helhetsintrycket kan bli vilseledande på grund av det oftast kraftiga trivial-
lövinslaget. Svårigheterna kan därför sägas främst ha legat i bedömningar av be-
ståndssammansättningar, vilket för det mesta givit ett negativt utfall. Följakt-
ligen har inte heller på detaljerad nivå skördats några framgångar i tolkningen 
av ek-, ask- och övrig ädellövskog. 

Trivial lövskog 

Som ovan antyddes får den triviala lövskogen en mer rosa kulör än den ädla. Den 
är också betydligt vanligare och är också mera lättolkad, då bestånden mestadels 
är rena och täcker större arealer. På översiktlig nivå är säkerheten hög, åt-
minstone i det storskaliga IR-materialet. Den detaljerade nivån innehåller tre 
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enheter. Björkskog tolkas med någon säkerhet endast i IR-färgfilm 1:20 000, 
gråalskogen är inte tillräckligt representerad i undersökningen, medan den 
blandade lövskogen kommit att utgöra den enhet som bäst motsvarat den natur-
liga vegetationen. Säkerheten är i paritet med den som gäller tolkning på över-
siktlig nivå, dvs de storskaliga IR-bilderna är överlägsna. 

Fuktlövskog 

Fuktlövskog, vilket i skärgården kommer att omfatta de kompakta bårder av 
klibbal som kantar de flesta stränder, och de täta skogar som uppfyller vatten-
sjuka marker med sparsam undervegetation, är mycket lättolkad (fig 16). I färg-
återgivning skiljer sig fuktlövskogen föga från den triviala lövskogen, men 
en mycket viktig tolkningsindikator är krontakets utseende, som på grund av 
trädens täta växtsätt och jämna höjd blir mycket plant och jämnt med en karak-
teristisk textur. I den mån förväxlingar görs sker detta med den blandade 
triviallövskogen. En vidare uppdelning av fuktlövskogen i glasbjörkskog och 
klibbalskog förefaller ej adekvat vad gäller skärgårdsvegetation, då den över-
vägande delen av de fuktiga lövskogarna utgörs av klibbalskog. Säkerheten 
försöken att separera glasbjörkskog förefaller därför närmast slumpartad. 

Fig 16. Fuktlövskog. 

Vet deciduous forest. 
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Hygge 

Hyggen är i skärgården mycket sparsamt förekommande. I hela materialet före-
kommer fem tolkningar, alla i IR-färg l :50 000. Alla fem är rätt tolkade. 
Hyggen får en mycket karakteristisk gråblå färg, beroende på den stora domi-
nansen av hällmark, ris och andra avverkningsrester i markytan. 

Trädfattig mark 

Med trädfattig mark avses mark där trädskiktet är så pass utglesat att kron-
täckningsgraden är mindre än 75%. Under denna huvudgrupp har tolkats samma 
undergrupper som under huvudgruppen skog, med undantag för fuktlövskog, som 
alltid förekommer i täta bestånd. Svårigheterna vid tolkning och klassificering 
av den trädfattiga marken ligger främst i definitionsproblemen. Vad skall 
kallas trädfattig mark och vad bör i stället kallas skog resp öppen mark? Rim-
ligtvis bör flygbilden med sin goda översiktlighet ge de bästa möjligheterna 
att avgöra detta, men trots det uppdagades visa ytor som vid fältkontrollerna 
med bestämdhet icke lät sig definieras som "trädfattig mark". Ett gott exempel 
på detta förhållande är tolkningen av trädfattig mark med blandad lövskog i 
IR-färgfilm 1:50 000 (bil 4). Här har gjorts 23 tolkningar av denna faktor. Av 
dessa 23 tolkningar ansågs endast 9 st korrekta. Tre av de 23 tolkade ytorna 
innehöll i stället vad som i fält klassades som skog, medan 6 föll på öppen 
mark. övriga 4 fördelade sig på bl a skogklädd mosse, buskmark m m. Förhållandet 
är likartat men inte lika accentuerat för tolkningen i IR-färg 1:20 000, där 
av 17 tolkningar av trädfattig mark med blandad lövskog 3 st i stället varit 
skogsmark. Det är rimligt att anta, att ett klassificeringssystem med andra de-
finitioner av denna grupp skulle kunna leda till bättre tolkningssäkerheter. 

Karakteristika för de i denna huvudgrupp ingående enheterna är jämförbara med 
vad som tidigare redovisats för de i gruppen ''skog'' ingående enheterna. 

Enbuskmark 

För stora delar av skärgårdens ytterområden är de krypande enbusksnåren karak-
teristiska (fig 17). Enbuskmarkerna är mycket lättolkade i IR-färgfilm, tack 
vare en tydligt iakttagbar textur och en god indikation i färgen, som är grålila. 
I några fall harenbuskmarkens utbredning över- eller underskattats, vilket på-
verkar balansen enbuskmark-hällmark, men det är angeläget att understryka att 
detta förhållande inte beror på att de båda enheterna skulle vara förväxlings-
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bara, utan återigen att man i bilden missbedömer utbredning och täthet. I 
pankromatisk film såväl som i färgfilm gärs däremot flitiga förväxlingar 
mellan enbuskmark och rished, vilka är av så stor omfattning att man tvingas 
fastslå en oacceptabelt låg tolkningssäkerhet i dessa material. 

Videsnår 

Endast en observation av videsnår förekommer i hela undersökningen, vilket 
beror på att videsnår i skärgården nästan aldrig förekommer i så stor om-
fattning att de når minsta karteringsbara yta. Att detta enda videsnår i 
denna undersökning har tolkats korrekt i IR-färg 1:50 000 får tillskrivas 
dess karakteristiska egenskaper. Färgen är ljust rosa, mycket ljusare än 
andra lävträdslag, växtsättet typiskt i form av distinkta bollar och det 
topografiska läget i eller invid sankmarker och fuktängar. 

Fig 17. Enbuskmark. 

Juniper scrub. 
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Maritima lövsnår 

Detta är liksom enbuskmarkerna en speciell skärgårds- och kustvegetation 
(fig 18). Som maritima lövsnår har i denna undersökning betecknats de strand-
nära, kompakta och relativt lågvuxna agglomeraten av snån, nyponros, olvon 
och al. Det typiska lövsnåret byggs upp på en stomme av några lågvuxna alar, 
under vilkas skydd framför allt olvonet bildar täta murar. Dessa lövsnår 
har inga kännetecken i fråga om färgåtergivning utan tolkas främst på indi-
kationen topografiskt och i någon mån geografiskt läge. I de flesta fall 
räcker denna indikation för att ge ett gott tolkningsresultat. I !R-färgfilm 
1:20 000 har 6 av 8 lövsnår upptäckts och klassificerats ko(rekt. I övrigt 
har förväxling gjorts med fuktlövskog, som är mycket näraliggande till karak-
tären. 

övrig buskmark 

övrig buskmark innefattar vad som i dagligt tal betecknas som "sly", dvs ett 
relativt okontrollerat uppslag av främst björk och al men innefattande också 
buska~ som nypon och slån. Dessa båda senare förek~mmer aldrig själva i kar-
teringsbar utbredning, men kan vara bidragande till att ge ett större område 
karaktär av lövbuskmark. 

Fig 18. Maritima lövsnår. 

Deciduous thickets in maritime environment. 



44 

Vid tolkningen av terrängen är vegetationshöjden en Jominerande indikator. 
Färgen avviker föga från den för all lövvegetation normala ljusröda, men 
ett kraftigt inslag av slån ger sig ibland till känna genom sin mörkare 
rödbruna kulör. Säkerheten är inte påfallande hög och förväxlingar med 
olika typer av lövskog är frekventa, särskilt i IR-färg 1:50 000. 

Rished 

Av den öppna markens samhällen är jämte hällmarker rishedarna de ojämför-
ligt vanligaste i skärgårdens yttre delar (fig 19). Rishedarna domineras 
av den vanliga kråkrisheden, som dock starkt varierar med avseende på in-
blandning av odon och ljung. Inslaget av odon kan ibland vara mycket stort. 
Rena ljunghedar av karteringsbar omfattning är mycket sällsynta och är i 
undersökningsmaterialet representerat bara av två observationer. 

Tolkning av den öppna markens olika vegetationstyper sker främst på indi-
kation av färg och det är naturligt att IR-färgfilmen här har stora för-
delar framför övriga filmslag. ~r!k~i~h~d~ framträder i bruna nyanser och 
är i sig lättolkad. Dessutom kan inslaget av odon bestämmas mycket lätt, 

Fig 19. Rished. 

Heath. 
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då detta inslag ger en tydlig färgförändring mot rödbrunt. I många fall 
är dessa rödbruna fläckar så tydliga att de odonrika partierna mycket lätt 
kan återfinnas i fält, trots att storleken endast är några tiotal kvadrat-
meter. lj~n~h~d~ är också mycket lättolkad i IR-färgfilm tack vare sin 
kraftigt mörkbruna färg. Detta gäller ljunghed i rent bestånd, men också 
då ljung ingår i andra hedtyper kan den sråras som mörkare bruna partier. 
I IR-färgfilm är tolkningssäkerheten god, inga allvarliga förväxlingar 
görs, men såväl färgfilm som pankromatisk film bjuder betydligt större 
tolkningssvårigheter. Rishedar förväxlas i dessa filmslag både med enbusk-
marker och med ängar. 

Torräng 

Oftast lågväxta gräs och örter, karaktärsväxter, fårsvingel, rödven, gulmåra 
m fl. Ligger ofta i kraftigt solexponerade sydsluttningar. Vegetationen är 
tämligen gles, vilket medför att den typiska torrängen kommer att avbildas 
grå i en IR-färgbild. Detta grå.- svagtrosa intryck är karakteristiskt och 
minimerar tolkningssvårigheterna. Säkerheten blir hög i IR-färgfilm, men 
i såväl pankromatisk film som färgfilm förväxlas torrängen både med övriga 
ängstyper och med rished och enbuskmark. 

Friskäng 

I skärgårdslandskapet representeras friskängen av de igenväxande åkermarkerna, 
där medelhöga gräs som ängssvingel och timotej dominerar (fig 20). På de en-

Fig 20. Friskäng. 

Damp grassland. 
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staka naturliga friskängarna återfinns också en del arter som smörblommor 
och hundkäx. Jämfört med torrängen är i friskängens färgåtergivning det grå 
inslaget försvunnet. I stället tillkommer ett kraftigare rött inslag, vilket 
antyder en vegetation på fuktigare underlag. Friskängarna är vanliga 
och lättolkade, till viss del beroende av att de förväxlingsbara fak-
torerna vall eller åker är mycket sparsamt förekommande i dagens skär-
gårdslandskap. 

Fuktäng 

Fuktängarna kan vara av flera slag, men gemensamt är den betydligt högre 
fuktigheten, vilken gynnar arter som älggräs, kärrtistel och ett flertal 
starrarter. På ~ö~ö~t~ä~gen dominerar örtinslaget, ängarna är ofta lågt 
belägna och ibland vattensjuka. Färgen är i IR-färgfilm brunare röd än 
friskängens och är sällan jämnt fördelad över ytan, som dessutom har en 
ojämn textur, vanligtvis beroende på en viss tuvighet. Dessa inJikatorer 
är så pass säkra att högörtsängen åtminstone i IR-färg 1:20 000 kan tolkas 
med tillfredsställande säkerhet. ~~-:.l~~~~~ ingår med ett fåtal obser-
vationer som omöjliggör uttalanden om tolkningssäkerhet. Typen tycks er-

F i g 21. Strandäng. 

Mars h. 
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hålla betydligt ljusare rosa nyanser än föregående och bör vara förväx-
lingsbar med t ex kärr. ~t~a~dängärdäremot en vanlig företeelse som 
tolkas säkert, mer på grund av sitt topografiska läge än på sin färg 
(fig 21). Vid tolkning av strandängar kan svårigheter uppstå om vatten-
ståndet vid fotograferingen varit extremt. Strandängar som satts under 
vatten får då mycket mörkt grönblå nyanser, medan en torrläggning ger 
röda-rosa toner som mera påminner om friskängens. Strandängens egenskaper 
är väl undersökta i en studie av Wallentinus (1972), där möjligheterna att 
tolka en förfinad zonering i IR-bilder belyses. 

Hällmark 

Hällmarkerna ger skärgården dess karaktär, men är inte en helt entydig 
vegetationstyp. Hällmarkens ansikte är mångfacetterat, med de lavklädda 
hällarna som dominerande utfyllnad mellan oräkneliga mosaikartade partier 
med kråkris, ljung, odon och gräs-örtmark (fig 22). Här föreligger ett 
svårt tolkningsproblem i och med att dessa små partier oftast inte låter sig 
representeras som särskilda ytor i en kartering. I begreppet hällmark ligger 

Fig 22. Hällmark. 

Rockland. 
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därför inte endast de vegetationslösa hällarna utan här kan också inbegripas 
upp till 20% ris- och gräsinslag. Det är alltså denna avvägning som skapar 
problem vid tolkningen, inte den direkta identifieringen av hällmarken 
som sådan, vilken görs med stor säkerhet. De lavklädda ~äll~a~k~rna blir 
tydligt gråblå och förväxlas inte med något annat, medan ~alt_b~r~, t ex 
strandhällarna, avbildas närmast helt vita på grund av att lavtäcke saknas. 
Dessa partier av kalt berg som oftast följer stränderna är inte heller 
förväxlingsbara med andra objekt, och tolkningssäkerheterna för dessa båda 
typer är mycket god, vad gäller kalt berg i IR-färg 1:20 000 t o m total. 
Också i färgfilmen är de båda typerna lätta att tolka, det kala berget får 
gulvita nyanser, medan de lavklädda hällarna har mer inblandning av grått. 
I pankromatiska bilder finns viss risk för förväxling med ojämnt fuktiga 
gräsmarker, men även i detta bildmaterial kan tolkningssäkerheten accepteras. 

Skogklädd mosse 

Några öppna mossar har inte iakttagits inom det undersökta området och 
torde heller inte vara vanliga i övriga delar av skärgården. Skogklädda 
mossar kan däremot påträffas, framför allt i de inre delarna. I denna 
undersökning har påträffats nio skogklädda mossar, varav 5 st varit kor-
rekt tolkade. I sin typiskt utbildade form är den skogklädda mossen lätt 
att identifiera i !R-färgbilder, då den omges av en ring av fuktig löv-
skog i den s k laggen. Denna lövskogsbård kontrasterar väl mot omgivande 
och innanförliggande barrträdsvegetation. Den på själva mossen belägna 
skogen står oftast fuktigt och får en färgton som är mera mättad på röda 
eller purpurnyanser än skog av samma slag på torrare mark. 

Kärr 

Till k~rren räknas de öppna marker där fuktigheten ~r sf stor att 
dominans av halvgräs som earx-arter och ängsull råder. Inte heller kärren 
utgör något undantag från den regel som säger att enheterna i skärgården 
är små. Beroende på fuktighet och framför allt kalkhalt delas kärren på 
detaljerad nivå upp i fa!t1g~ärr och ~i~k~r~, där rikkärren har en flora 
som i betydligt högre grad än fattigkärren består av gräs, örter och olika 
orchideer. Tolkningen av kärren är främst beroende av fuktigheten som indi-
kator. Fuktighet framträder väl i !R-färgfilm som blågröna-svarta toner 
bland de rosa till röda toner som har sitt ursprung i vegetationen. Att 
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skilja fattigkärr från rikkärr enbart genom tolkning är inte möjligt. 
Indikationer på rikkärr kan inhämtas genom information om kalkhalt via 
geologiskt kartblad, varför man på mer eller mindre säkra grunder kan anta 
att ett tolkat kärr är rikkärr, men bilderna i sig kan inte lämna upplysning 
härvidlag. Kärr förväxlas vid tolkning i IR-färgfilm dels med fuktängar 
och dels med vassar, som i skärgården kan förekomma som isolerade rester 
på det inre av öarna. Ofta är dessa vassar återstoden av små insjöar och 
fuktigheten är då mycket hög. Dessa förväxlingar är mindre vanliga i IR-
färgfilm 1:20 000, troligen beroende på att vassarnas textur bättre gör sig 
gällande i en större skala. Texturen hos fattigkärren är oJämnare än hos 
vassarna. I färgfilm återges kärr i gulgröna toner men detta gäller också 
vassarna som i detta material visar större benägenhet för förväxling än 
i IR-färgfilm. I pankromatisk film är tolkningssäkerheten oacceptabel, då 
kärr kan förväxlas inte bara med vass och fuktäng utan också med ris och 
buskmarker. 

Vass 

Som ovan antytts förekommer på skärgårdsöarna vassen inte bara som bårder 
längs stränderna utan också i homogena bestånd på det inre av öarna där 
fuktigheten så medger. Detta gör att det topografiska läget förlorar sin 
vikt som indikator. I stället måste tolkningen bygga på indikatorerna 
färg och textur. I denna undersökning har som vassar räknats den vanliga 
bladvassen, men även säv. Färgmässigt skiljer dessa båda arter sig markant 
åt. Bladvassen får toner som bäst beskrivs som rosa, medan säv framträder 
i brunrött (Almqvist 1975). Vissa skillnader i växtsätt medför också att de 
båda arterna lätt kan identifieras, vilket ger en klar indikation på att 
ytan skall tolkas som vattenvegetation, dvs vass, men då vass växer ensamt 
kan uppstå förväxlingar med framför allt kärr. säkerheten blir därför inte 
total annat än för de vassbälten som är belägna längs stränderna. Detta 
illustreras väl av resultatet från tolkning i IR-färg l :50 000. I det mate-
rialet ingår inga av de för den yttre skärgården typiska "inlandsvassarna" 
och tolkningssäkerheten blir därför hög. 
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Aker, vall 

Dessa båda kulturlandskapstyper vållar bekymmer vid tolkningen men är inte 
flitigt förekommande, mycket beroende på jordbrukets nära totala avveckling 
i skärgården. Både åker och vall får i IR-bilden rosa till röda färgtoner 
och är förväxlingsbara framför allt med friskängarna. Spår efter redskap 
kan ibland ge en lösning av problemet, men icke desto mindre har i IR-färg-
film 1:50 000 av 31 åkrar 5 st tolkats som friskäng. I IR-färgfilm 1:20 000, 
där huvuddelen av ytorna är förlagda till helt jordbrukslösa delar av skär-
gården, saknas jämförelsematerial, men troligt är att den större skalan ger 
förbättrade möjligheter att utnyttja spår av kulturpåverkan som indikator. 

Tomtmark 

Där den naturliga vegetationen varit utplånad eller ersatt av en artificiell 
sådan har marken klassats som tomtmark. En god vägledning har självfallet 
hus och bodar utgjort. Av denna anledning finner man här den enda faktor där 
tolkningssäkerheten är total såväl i IR-färgfilm 1:20 000 som 1:50 000. 
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översiktlig kartläggning och generalisering 

Tidigare har framhållits vikten av att behålla en tillräckligt god bild 
av skärgårdsvegetationens identitet vid karteringen och vad detta medför 
av krav på små beskrivningsenheter. Tolkningssäkerheten vid klassificering 
på översiktlig nivå har bedömts med utgångspunkt från tolkning i små ytor 
och generaliseringsproblemet har därmed brutits loss ur den rent statis-
tiska bedömningen. Det är nämligen mycket svårt att konkretisera detta 
problem eller att ge det en form som låter sig behandlas genom det för-
hållandevis enkla sambandet tolkning-fältkontroll. I stället har detta 
problem granskats genom en serie olika karteringar över samma område, där 
olika stora minimiarealer varit resp utgångspunkt. Detta närmast empiriska 
sätt har bedömts vara det som bäst kan besvara frågan om på vilken nivå 
en översiktlig kartering bör läggas i ett skärgårdslandskap. 

De mest detaljerade områdena i ytterskärgården innehåller i medeltal 
100 ytor per kvadratkilometer om karteringen görs på detaljerad nivå. Den 
genomsnittliga beskrivningsenheten får då en storlek på l ha. Hur stor 
kan beskrivningsenheten göras på översiktlig nivå utan att landskapets 
mosaikkaraktär går förlorad? Eftersom samtliga öar i denna region domineras 
av hällmark skulle en minsta karteringsbara enhet på t ex 6 ha innebära en 
egendomlig kartprodukt där alla öar redovisas som hällmark. I bästa fall 
med symboler utvisande inslag av lövskog och rished. En sådan kartering 
skulle självfallet inte vara tillfredsställande, då målet måste vara att 
ge en bild av öarna som individer, inte av en region som består av hällmark. 

Ett gott exempel utgör Asmansboda storskär. ön är omskriven som en vacker 
och variationsrik ö (Du Rietz 1925). ön är ca 46 ha. Vid kartering på de-
taljerad nivå avgränsades 67 enheter, representerande ca 15 olika natur-
typer (plansch 1:4 ). Den genomsnittliga arealen på enheterna är alltså 
0,7 ha, vilket visar det mångfacetterade ansikte ön företer. 

Denna rikt facetterade ö måste liksom sina otaliga likar behandlas varsamt 
vid en översiktlig kartering för att facetteringen inte skall förvandlas 
till slätstrukenhet. Plansch 1:4 visar utvecklingen om minsta karterings-
enhet på översiktlig nivå får anta storlekarna 2, 4 resp 6 ha. 

Redan vid en minsta enhet på 2 ha har samtliga kärr försvunnit, samtliga 
maritima lövsnår, samtliga strandängar, de flesta rishedar och friskängar. 
Dessa måste då ersättas med symboler, vilket gör kartan svårläst. 
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Vid en minsta enhet på 4 ha har förutom de tidigare bortgeneraliserade 
enheterna också försvunnit en ljunghed, en ädellövskog och en utomordent-
ligt värdefull lövskog av fjällbjörkstyp. Genom symboler för punktobjekt 
och i denna version även tecken för inslag kan möjligen intrycket av mång-
fald bibehållas. 

Görs avgränsningen med en minsta enhet på 6 ha blir resultatet en till 
ytterlighet utslätad kartbild som ingenting säger om öns verkliga karaktär. 
Endast två grundenheter förekommer, hällmark och lövskog, att inslag kan 
förekomma framgår visserligen av kartan, men omfattningen av dessa inslag 
är oklar. 

Att anbefalla en storlek på 2 ha som minsta enhet på översiktlig nivå vore 
dock ekonomiskt oförsvarbart. Denna storlek ligger alltför nära den de-
taljerade nivån för att ge mening åt en översiktlig kartering. På dessa 
grunder förefaller därför storleken 4 ha bättre uppfylla kraven, då den 
större storleken, 6 ha, ej kan accepteras. Med markering av punktobjekt och 
med beteckning för inslag bör en karta baserad på enheten 4 ha trots allt 
ge en tillräckligt varierad återgivning av landskapet. 

Det är i detta sammanhang angeläget att framhålla att skillnaderna beträf-
fande skärgårdens olika delar gör sig gällande även i denna fråga. Även om 
ytterskärgården undantagslöst kräver en minsta beskrivningsenhet på 4 ha 
kan man i de inre delarna på stora öar som t ex Yxlan-Blidö finna enheten 
6 ha tillräcklig. Det är emellertid viktigt att man vid kartering tar hän-
syn till skillnaderna så att större detaljeringsgrad iakttas vid kartering 
av ytterskärgård också på översiktlig nivå. 

Kartbilagorna, planscherna1:1- 1:4 ger ett flertal exempel på hur vegeta-
tionens karaktär förändras med större grad av uppdelning i små ytor ju 
längre ut i skärgården man kommer. Av denna anledning är det mycket svårt 
att anbefalla en enhetlig redovisningsskala vid kartering av skärgårdsvege-
tation. Planscherna visar att ett maximalt tillvaratagande av flygbilds-
teknikens möjligheter kan innebära en kartredovisning i skala 1:10 000 på 
detaljerad nivå i ytterskärgård, medan innerskärgårdens landskap kan redo-
visas i mera normala skalor, t ex 1:20 000 på detaljerad nivå och 1:50 000 
på översiktlig. 
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SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA BILDMATERIALENs EGENSKAPER 

IR-färgfilm 1:50 000 

Småskaliga !R-färgbilder har klara ekonomiska fördelar framför bilder i 
större skala. Att minska skalstorleken från 1:20 000 till 1:50 000 innebär 
att man på en enda bild fångar vad som annars skulle krävt minst nio bilder 
i den större skalan. Kostnaden kommer därvid att reduceras med nästan två 
tredjedelar. Samtidigt med bildantal och kostnad minskas dess värre också 
tillförlitligheten i tolkningen. Då det gäller tolkning av skärgårdsvege-
tation bestående av få och relativt lättolkade vegetationstyper tycks dock 
inte denna nedgång i tolkningssäkerhet vara påfallande stor. Problemet ligger 
närmast i en tillräcklig noggrannhet vid överföringen av information från 
bild till karta. Så länge tolkningen utförs på en översiktlig nivå kan be-
skrivningsenheterna ges en storlek som lätt kan representeras i överföringen, 
men vid tolkning på detaljerad nivå krävs förfinad och dyrbar teknik. Vid 
kartering på detaljerad nivå blir säkerheten i tolkningen också märkbart 
sämre, varför IR-färgfilm i skala 1:50 000 knappast kan sägas lämpa sig för 
denna typ av kartering. Dock finns vissa enheter som även på den detaljerade 
nivån låter sig tolkas med lika hög säkerhet i såväl små- som storskaliga 
bilder. Till dessa hör bl a hällmarkstallskogen, ljungheden och torrängen. 

IR-färgfilm skala 1:20 000 

I det storskaliga, men alltså betydligt dyrare bildmaterialet är säkerheten 
högre, framför allt på den detaljerade nivån, och det är helt klart att kar-
tering på denna nivå kräver ett storskaligt bildmaterial. Skall t ex gran 
och tall kunna separeras med någon framgång är IR-färg 1:20 000 ett villkor. 
Till stor del beror detta på att denna separation i mycket bygger på kron-
formen som indikator. Kronformer studeras givetvis bättre ju större bildskala 
som utnyttjas. Det förefaller också som om vissa naturtyper kan tolkas bättre 
om texturen till fullo kan utnyttjas som tolkningsindikator. Ett exempel på 
detta är kärren, där förväxlingarna markant avtagit vid tolkning i större 
skala. 



54 

Konventionell färgfilm 

Den konventionella färgfilmen har inga ekonomiska fördelar framför IR-färg-
film och kan inte heller sägas företräda en högre tolkningssäkerhet. Tvärt-
om är i färgfilmen många vegetationstyper svåra att differentiera, då de 
återges i snarlika färgtoner. Barrskog och lövskog företer mycket små skill-
nader i färg och kan lätt förväxlas liksom rishedar ofta förväxlas med en-
buskmarker. Differentieringen av ängar kan inte heller göras med tillfreds-
ställande resultat i detta material. Mycket talar därför emot en användning 
av färgfilm vid vegetationskartering. Den konventionella färgfilmen kan 
också vilseleda tolkaren genom att återge skillnader i vegetationen som endast 
är skenbara och saknar motsvarighet i fält. 

Pankromatisk film 

Den pankromatiska filmen är i ännu mindre utsträckning än färgfilmen lämpad 
för kartering av vegetation. Dess nackdelar är måhända speciellt accentu-
erade då karteringen gäller skärgårdsvegetation, då så dominerande natur-
tyrer som enbuskmark, rished, kärr och ängar sammanblandas i alltför hög ut-
sträckning. Den öppna markens växtsamhällen är påfallande svåra att tolka 
rätt i pankromatisk film, och då de ofta gränsar till varandra blir också 
avgränsningarna mycket osäkra. Detta drag hos den pankromatiska filmen får 
skyllas på dess ringa möjligheter att återge vegetationen i olika toner. Den 
spektrala upplösningen är begränsad till ett 20-tal olika gråtoner, medan 
färgfilmen ger det mänskliga ögat möjlighet att utnyttja sin förmåga att 
skilja upp till 20 000 olika färgnyanser. 

SKÄRGARDSLANDSKAPETS TOLKNINGSMASSIGA SARDRAG 

Vid jämförelse med de erfarenheter som gjorts av Ihse (1978) vid tolkning av 
mellansvensk vegetation i Linköpingsområdet framträder vissa drag som är spe-
cifika för tolkning av skärgårdsvegetation. 

En grundläggande avvikelse ligger i de olika vegetationstypernas fördelning 
i landskapet. Som tidigare betonats är skärgårdslandskapet sammansatt av 
mycket små enheter. Mångfalden av vegetationsytor ger ett mycket "plottrigt" 
intryck, men en alltför kraftigt generaliserad kartering kommer att helt ut-
plåna detta specifika drag, vilket sålunda kullkastar tanken att en vegeta-
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tianskarta också skall ge en god återgivning av landskapets karaktär. Av 
denna anledning tvingas man att vid kartering av skärgårdslandskap minska 
storleken på beskrivningsenheterna jämfört med inlandskartering. Det kan 
ibland vara nödvändigt att vid kartering på detaljerad nivå i skala 1:20 000 
använda så små enheter som 20 x 20 m, att jämföra med 50 x 50 m för normal 
kartering. 

Kartering av skärgårdsvegetation underlättas å andra sidan av att antalet 
förekommande vegetationstyper är begränsat och av att de flesta typer är 
lättolkade. Arealmässigt kan därför en mycket hög andel av ett skärgårds-
landskap förväntas bli korrekt tolkat, men vissa sällan förekommande punkt-
objekt kan drabbas av en systematisk osäkerhet. Ett exempel på detta är ädel-
lövskogarna, som i skärgårdslandskapet är svårtolkade därför att de mycket 
sällan upptar arealer av nämnvärd storlek. De blir av denna orsak svåra att 
upptäcka. Ihse (1978) visar på betydligt högre säkerhet vid tolkning av ädel-
lövskog i mellansvensk terräng, vilket förklaras av de större och därmed 
mer lättupptäckta bestånden som också har en större grad av homogenitet. 

Många.tolkningsresultat visar på en högre säkerhet vid tolkning av en viss 
vegetationstyp om den är belägen i ett skärgårdslandskap än om den ligger 
i inlandsterräng. Ett sådant exempel utgör risheden, som i skärgården van-
ligtvis utgörs av en homogen och lättolkad kråkrished, tydligt avgränsad på 
en öppen yta. I inlandet förekommer inte denna typ utan risheden har där 
i stället formen av betade ljunghedar, som oftast är belägna i eller invid 
skogsbrynen. Tolkning av friskäng görs också med avsevärt större säkerhet 
i skärgårdsområdet än i t ex Linköpingsområdet. Med största sannolikhet beror 
detta på det faktum att en anledning till förväxling, nämligen åker och vall, 
är så sällan förekommande i skärgården att förväxlingen här minimeras. En 
likartad anledning kan skönjas i det förhållandet att torräng-betad friskäng 
ej förväxlas i skärgårdsområdet. Orsaken är här mycket enkel - bete förekommer 
endast undantagsvis, varför de hårt betade friskängarna är en sällsynthet. 

Förenbuskmark gäller också en skillnad i tolkningsresultat vid tolkning i 
inland resp skärgård. Säkerheten är betydligt högre- 89% i IR-färg 1:20 000-
i skärgårdslandskapet jämfört med de ca 75% som uppnås vid tolkning i inlands-
terräng från samma bildmaterial. I detta fall är skillnaden beroende på en-
buskmarkernas skilda utseenden i de olika landsändarna. I skärgården förekommer 
enen som täta, krypande snår eller mattor. Dessa förhållandevis stora arealer 
är mycket lättolkade tack vare en karakteristisk färg. I inlandet uppträder 
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enarna i stället enstaka eller i grupp, men alltid med väl markerade in-
bördes avstånd. Att tolka dessa förhållandevis smala företeelser i bilder 
där projektionsytan är minimal medför självfallet svårigheter. 

KARTERINGSHASTIGHET 

Av betydelse för en samlad bedömning av flygbildsteknikens användbarhet är 
den tid som åtgår för kartering i fält resp från flygbilder. Den nednn redo-
visade jämförelsen är inte helt adekvat, då fältkarteringen är baserad på 
en tolkning i skala 1:20 000. Arbetet med gränsdragningarna är således redan 
utfört, och detta arbete hör till det mest tidsödande i en ren fältkartering. 

Vegetationens olika karaktär i skärgårdens olika delar motiverar en fördjupad 
analys, speciellt för att belysa tolkningshastighetens beroende av detalje-
ringsgraden. Som exempel har därför valts att närmare studera karterings-
hastigheten vid detaljerad tolkning i 

l) IR-färgfilm, skala 1:50 000, studerat i försöksområde 2 

2) IR-färgfilm, skala 1:20 000 vid tolkning i ett område med normalstora 
beskrivningsenheter, studerat i försöksområde 3 

3) IR-färgfilm, skala 1:20 000 vid tolkning i ett område som krävt 
ökad detaljeringsgrad och alltså mindre beskrivningsenheter. 
studerat i försöksområde 5. 

dessa specialstuderade områden bokfördes också fältarbetstiden noga. Resul-
tatet av tidsstudierna av kartering på detaljerad nivå framgår av tab 5. 
I "tid för tolkning" ingår både tid för gränsdragning och tid för klassifi-
cering. De båda momenten upptar normalt varsin hälft av den totala tidsåt-
gången. "Fältkarteringshastighet" är hastigheten vid total fältkontroll av 
tolkade data, och utgör därför inget mått på hur lång tid en inventering 
utan flygbildshjälp skulle ta. Med största sannolikhet skulle hastigheten 
därvid komma att halveras. Det är också viktigt att framhålla att totala 
fältkontroller inte behöver utföras annat än vid metodstudier. I en till-
lämpad inventering behöver endast ett fåtal ytor fältkontrolleras och hastig-
heten för fältarbetet drivs upp till den tre- eller fyrdubbla. 

I korthet kan man med ett räkneexempel konstatera att hastigheten vid detaljerad 
tolkning enligt metoden gränsdragning i bilder-klassificering i fält blir 
0,09 km2/tim medan metoden gränsdragning och klassificering i bilder-punkt-
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kontroll i fält ger en lika tillförlitlig karta med en hastighet av nära 
0,25 km2/tim, dvs nästan tre gånger snabbare. 

Tab 5. Tidsåtgång vid kartering på detaljerad nivå. 

Mapping rate, detailed mapping 

Försöksområde Bildmaterial Genoms n Tid för Karterings- Fältkarterings-
ytstorl tolkning hastighet hastighet 

Svartlöga (3) IR 1:20 000 l ,4 ha 2, l min/enh 0,4 km2/tim o' l km2 /t im 
Yxlan (2) IR 1:50 000 5 ha 2,9 min/enh l km2 /t im 0,2 km2 /t im 
Asmansboda (5) IR 1:20 000 l ha 3,1 min/enh 0,3 km 2/tim o' l km2/tim 

I jämförelse med de resultat som erhållits av Ihse (1978) vid kartering av 
mellansvensk terräng är värdena i tab 5 påfallande låga. Hastigheten vid kar-
tering på detaljerad nivå är för både fältkartering och tolkad kartering unge-
fär halverade. Dessa skillnader betingas dels av att beskrivningsenheterna i 
skärgården är betydligt mindre, i genomsnitt bara hälften så stora som i in-
landet, och dels vad gäller fältkarteringshastigheten av de betydligt svårare 
transportförhållanden som råder i skärgården, där kartören med täta mellanrum 
tvingas till båtledes förflyttningar mellan öarna. Även om mångfalden av vege-
tationsytor innebär en lägre karteringshastighet överlag ger dock jämförelsen 
med fältinventering ett positivt utfall till bildtolkningens favör. I de mest 
detaljrika och svårtolkade områdena som t ex Asmansboda (björkskogsregionen), 
där antalet beskrivningsenheter uppgår till 100 st/km2, blir bildtolkning ändå 
2-3 ggr snabbare än fältkartering. Vid tolkning i skala 1:50 000 blir enheterna 
betydligt större, vilket ökar karteringshastigheten, men samtidigt minskar också 
den tid som åtgår för fältkartering, vilket gör att skillnaderna inte blir av 
någon nämnvärd omfattning. 

Kartering på översiktlig nivå innebär en ökning av beskrivningsenheternas stor-
lek. På denna nivå måste emellertid tas hänsyn till skärgårdens olika karaktär 
i olika delar. I de inre delarna kan en minsta beskrivningsenhet ges måttet 
6 ha medan ytterskärgården kräver en minsta enhet på ca 4 ha. Detta medför att 
karteringshastigheten blir något lägre i dessa delar (tab 6). Då tolkningen 
underlättas av att generaliseringsproblemet blir mindre ökar tolkningshastig-
heten och skillnaderna utjämnas. 
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Tab 6. Tidsåtgång vid kartering på översiktlig nivå. 

Mapping rate, survey mapping 

Försöksområde B i l dm a ter i a l Genoms n Tid för Karterings- Fältkarterings-
yts to r l tolkning hastighet hastighet 

Yxlan-Blidö IR 1:50 000 8 ha 2,3 min/enh 2 'l km2/tim 
Asmansboda IR 1:50 000 4,5 ha 2,0 min/enh l ,4 km2;tim 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Lämplig flygbildsteknik 

Undersökningen har visat att bildtolkning är ett tillförlitligt och snabbt sätt 
att utföra en vegetationskartering. Tillförlitligheten är dock starkt beroende 
av vilket bildmaterial som utnyttjas. Pankromatisk film ger inte tillräcklig 
noggrannhet vare sig vid avgränsning eller klassificering, eftersom vegetations-
typer som är vanliga i skärgården lätt förväxlas i pankromatiska bilder. Sådana 
typer är rished, enbuskmark och ängar. Samma brister häftar även vid den kon-
ventionella färgfilmen, vilken dock kan sägas vara något mera tillförlitlig 
vid klassificering än pankromatisk film. 

Tolkningssäkerheten lyfts avsevärt om IR-färgfilm utnyttjas. Redan en så liten 
skala som 1:50 000 räcker väl för kartering på översiktlig nivå. Ekonomiskt 
är tolkning i denna skala mycket fördelaktig och tillförlitligheten hos resul-
tatet svarar väl mot insatserna. 80% av de tolkade ytorna blir rätt klassifi-
cerade på översiktlig nivå och gränsdragningarna görs även i detta bildmaterial 
med lika stor noggrannhet som i fält. För inventering på översiktlig nivå efter 
klassificeringssystem som är identiskt eller likartat med vad som unyttjats i 
denna studie rekommenderas därför IR-färgfilm i skala 1:50 000. För gränsdrag-
ning och klassificering på detaljerad nivå är dock ett mera storskaligt bild-
material nödvändigt. Kartering av skärgårdsvegetation kräver möjlighet att av-
gränsa mycket små enheter, varför IR-färgbilder i skala 1:20 000 i stället före-
faller vara det bästa. Möjligt ärattIR-färgbilder i skala 1:30 000 kan ge 
samma tillförlitlighet, men bilder i denna skala har inte funnits tillgängliga 
för undersökning. Ihse (1978) antyder möjligheten att utnyttja dylika bilder 
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för kartering på såväl översiktlig som detaljerad nivå om olika tolknings- och 
karteringsinstrument utnyttjas för resp tolkning. Ingenting talar mot att detta 
förfarande skulle vara möjligt att tillämpa även vid kartering av skärgårds-
vegetation. 

Kartredovisning 

Beträffande den kartografiska presentationen av sådana inventeringar som 
skisserats i detta arbete har Ihse (1978) givit utförliga förslag till karto-
grafiska lösningar. Förslagen är doc)< inte helt överförbara till 
skärgardsvegetation. Hänsyn måste där tas till de annorlunda förhållanden 
som råder vad beträffar beskrivningsenheternas storlek. På översiktlig nivå 
bör, åtminstone i de yttre delarna av skärgården, minsta enhet vara 4 ha. 
Enheter av denna ringa storlek blir mycket svåra att redovisa i t ex skala 
1:50 000. Kartredovisning på översiktlig nivå bör därför i varje fall vad 
gäller ytterskärgården göras i skala 1:30 000. Även kartering på detaljerad 
nivå kräver en storskalig redovisning för att inte skärgårdslandskapets karak-
tär skall gå förlorad. Här bör skalan ej göras mindre än 1:15 000, i ytter-
skärgård kan t o m skala 1:10 000 vara nödvändig. Även med dessa justeringar 
av skalor behövs en kartografisk teknik med symbolmarkering av punktobjekt. 

Planscherna 1:1-1:4 visar exempel på kartografisk presentation av inventerings-
resultaten från de i denna undersökning ingående försöksområdena. Redovis-
ningen följer de av Ihse (1978) presenterade grunderna för färgsättning m m. 
Sålunda återges skog i olika gröna nyanser, ängsmark i gult och hedar i brunt. 
I övrigt kompletteras informationen med hjälp av raster och symboler. Specifikt 
skärgårdsanknutna vegetationstyper har dock införts med egna symboler. 

I plansch 1:1 visas resultatet vid en översiktlig kartering av Blidö, presente-
rad i skalan 1:50 000. Blidö är också tillsammans med Yxlan karterad på detalje-
rad nivå. Kartredovisningen görs i skala 1:20 000, och presenteras i plansch 1:2. 
Endast i dessa inre delar av skärgården kan kartredovisningen anpassas till de 
för mellansvensk terräng normala kartskalorna, både vad gäller översiktlig och 
detaljerad nivå. 

Exempel på detaljerad kartläggning i andra skärgårdsdelar visas i plansch 1:3. 
Här har tolkningen gjorts från ett bildmaterial i skala 1:20 000, vilket till-
låter en hög noggrannhet. En mindre redovisningsskala än 1:15 000 synes här 
ej vara möjlig, då små men karakteristiska vegetationstyper som torrängar och 
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rishedar annars skulle få utgå. Exemplet är hämtat från Svartläga, med mellan-
skärgårdsnatur. Plansch l :4a visar emellertid hur detaljrik en ä i ytterskär-
gårdsnatur kan vara. Här torde redovisningen kräva ytterligare skalfärstoring, 
i planschen föreslås skalan 1:10 000. Det är som tidigare nämnts angeläget att 
den mångfacetterade karaktären ej utslätas. Detta innebär också att en kart-
läggning av ytterskärgårdarna egentligen inte borde utföras annat än på detalje-
rad nivå. Skulle ett behov av översiktlig kartering föreligga trots detta, kan 
plansch 1:4b tjäna som exempel på hur storleken på minsta beskrivningsenhet 
påverkar kartredovisningen. 

Plansch l :5 redovisar resultatet vi~ en vegetationskarterinq med utökR~ strand-
zonsinformation, vilken behandlas utförligare i ett följande avsnitt. 
Den grundläggande vegetationskartan följer helt de ovan skisserade principerna. 
Karteringen är utfärd på detaljerad nivå, presentationsskalan 1:10 000. Denna 
kartskala är ett krav vid redovisningen av strandzonsinformationen, vilket auto-
matiskt medför att denna extra information ej kan kopplas till vegetationskartor 
på översiktlig nivå. 
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A P P E N D I X : 

VEGETATIONsKARTOR MED UTöKAD STRANDZONSINFORMATION 

Flygbildstekniken ger, som visats i föregående avsnitt, goda möjligheter att 
upprätta vegetationskartor över skärgårdslandskapet med hög noggrannhet. Förutom 
att utnyttjas vid denfysiska planeringen borde sådana kartor också kunna finna 
en avnämargrupp bland det båtburna friluftslivet. Information om vegetationen 
på öarna är värdefull ur flera synpunkter för den intresserade friluftsmänniskan. 
Dels som en anvisning om var floristiskt attraktiva områden står att finna, och 
dels som en god hjälp vid en bedömning av hur ett tilltänkt utflyktsmål kan 
tänkas te sig. 

Det finns därför anledning att överväga, om inte vegetationskartor över skärgårds-
områden med enkla medel skulle kunna göras ännu mer attraktiva för just denna 
målgrupp. En sådan enkel åtgärd vore att förse kartorna med ytterligare, för 
båtfolket särskilt användbar information. Även om helhetsintrycket av en ö är 
viktig, knyts för det båtburna friluftslivets del det väsentligaste intresset 
till stranden och dess omedelbara närhet. En komplettering av vegetationskartan 
med en.viss information om strandförhållandena skulle därför i mycket hög grad 
öka dessa kartors användbarhet inom båtsporten. 

Informationsbehov 

Vid en utvidgning av innehållet i vegetationskartan är det angeläget att avväga 
mängden tillkommande strandzonsinformation på ett sätt så att inte denna tar 
över och dränker vegetationskarteringen i dess strandnära delar. Parametrarna 
måste begränsas till de för båtsporten mest väsentliga. En lämplig utgångspunkt 
för diskussionen om passande faktorer är den kartläggning som normalt görs vid 
en strandinventering (fig 23). Strandinventeringar har vuxit fram ur ett behov 
av att klassificera stränder med avseende på deras lämplighet för rörligt fri-
luftsliv. Ett kondensat av de i en strandinventering ingående parametrarna 
skulle sannolikt ge båtturisten en mycket god hjälp i t ex sökandet efter lämp-
lig hamn. 

Väljs faktorerna rätt, torde större delen av de i fig 23 redovisade grupperna 
kunna åskådliggöras även i en vegetationskarta. I en sådan kan grupperna ~e~e!a~ 
!iQn och ~e~y~g~l~e täckas in av vegetationskartans klassificeringsschema. fr~~ 
~o~llg~e! måste däremot utläsas indirekt, med ledning av vad som framgår om 
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Strand-

l 

zon 
1 ~10m 

för tillägg 

Uppeh<!lllszon 
~100m 

Markanvändning 
Framkomlighet 

t randLin j ens beskaffenhet 

~~~~~~~~~~~~~~o~t~t1envegetation ~ ottenlutning 
Bottenkaraktär 

Fig 23. Huvudgrupperna av de faktorer som bedöms vid en strandinventering. 

The main factor-groups mapped in a shoreclassification. 

markens och vegetationens beskaffenhet. lä~pli~h~t_f~r_tillä~g med båt är kanske 
den faktor som båtturisten har den mest omedelbara nyttan av. Det är därför 
angeläget att sådana lämpliga tilläggsplatser redovisas i den utökade informa-
tionen. Likaså är ~t~a~dli~j~n~ ~e~k~ffe~h~t liksom ~o!t~n~a~a~t~r~n två 
mycket viktiga faktorer i den båtburna friluftsmänniskans intressesfär. Här 
måste dock ske en begränsning av antalet klasser, så att inte informationen blir 
alltför oöverskådlig. Stor vikt måste också fästas vid möjligheten att tolka 
faktorerna med hjälp av flygbilder, varom mera nedan. En adekvat indelning av 
såväl bottnens som strandens karaktär synes vara sand-,sten-, klipp- och mjuk-
botten, med korresponderande beteckningar för stranden ovan vatten. Strandens 
motsvarighet till mjukbotten bör dock betecknas sank strand. Denna indelning i 
fyra klasser täcker självfallet inte alla de variationer och kombinationer av 
strand- och bottenkaraktärer som förekommer, men bör å andra sidan utgöra en 
tämligen fast bas för ~lassificeringen, då de allra flesta stränder och bottnar 
med viss generalisering torde kunna hänföras till endera av de fyra klasserna. 

I vegetationskartans klassificeringsschema ingår ~a!t~n~e~e!a!iQn~n~ utbredning. 
I en utökad kartering behöver därför inte denna faktor karteras särskilt. Då 
vattenvegetationen har stor betydelse för ett strandavsnitts attraktivitet för 
rörligt friluftsliv, bör dock en viss vikt fästas vid att också mindre partier 
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av vattenvegetationen uppmärksammas och karteras. Detta bör genomföras 
konsekvent redan vid den inledande vegetationskarteringen, för att inte 
kartan skall behöva revideras om en utökning med strandinformation ge-
nomförs. 

Information om E_o_!t~n_!_u_!n_:!_n~ och EO_!t~n_!oE_o~r~f_:!_ är utomordentligt ange-
lägen, inte minst ur sjösäkerhetssynpunkt. Ett oavvisligt krav är därför 
att en utvidgad karta förmedlar upplysningar om dessa faktorer. Det bästa 
sättet att åskådliggöra bå~e lutning och topografi är med hjälp av en 
kurvbild. Hur kurvbilden bäst bör utformas diskuteras vidare under "karto-
grafisk presentation". 

Det förefaller alltså som om vegetationskartan för att tillgodose behov 
från båtsporten skulle kunna utökas med: 

- anvisningar om lämpliga tilläggsplatser 
- uppgifter om strandens och bottnens beskaffenhet 
- kurvbild utvisande vattendjup och därmed bottentopografi. 

Karteringsteknik och datainsamling 

En förutsättning för att vegetationskartan skall kunna utökas med 
strandzonsinformation är att även denna information kan inhämtas med 
hjälp av flygbildstolkning. Möjligheterna att utföra strandinventering 
med hjälp av flygbilder har metodstuderats i ett tidigare arbete 
(Granath 1975). Med den förhållandevis enkla indelning som ovan skisserats, 
blir tolkningssäkerheten hög under förutsättning att ett inte alltför 
småskaligt bildmaterial utnyttjas. För att stenstrand och klippstrand 
skall kunna separeras med tillfredsställande noggrannhet behövs en bild-
skala om åtminstone 1:30 000, helst 1:20 000. Också för de tolkningar 
som gäller strandens och bottnens beskaffenhet är IR-färgfilm en nöd-
vändig komponent för ett gott resultat. 

Strandinventering från flygbilder skiljer sig från vegetationskartering 
i så motto att strandinventeringen gäller mycket små områden. Klassifi-
cering av strandzonens egenskaper görs inom en högst lO m bred zon på ömse 
sidor om vattenbrynet. Detta innebär i skala 1:20 000 att zonens bredd 
bilden blir 0,5 mm. Inom denna smala remsa skall bedömas dominerande 
strandkaraktär. Detta gör att instrumentberoendet vid denna kartering 
blir större än vid vegetationskartering, och utnyttjande av starkförstorande 
kvalitetsinstrument av typen interpretoskop (fig 7) är oundgängligt. 
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Också resultatet vid bedömning av bottenkaraktär är helt beroende av 
vilket instrument som utnyttjas. Gränsdragningarna mellan sand- och sten-
botten är ibland svåra, och kan ej utföras utan hjälp av ett instrument 
som klarar att återge små texturskillnader. 

Beträffande kartering av faktorn "lämplighet för tillägg'', är tolkningen 
av mer komplex natur. En oundviklig förutsättning är att tolkaren besitter 
god och bred erfarenhet från rörligt friluftsliv med båt, och sålunda 
är förtrogen med de speciella krav som måste ställas på en lämplig för-
töjningsplats, både ur naturförhållandesynpunkt och ur sjösäkerhetssyn-
punkt. I bedömningen av denna faktor måste därför ligga avvägningar som 
tar hänsyn till strand- och bottenkaraktär, strandens lutning både ovan-
för och under vattenlinjen, vegetation på land och i vatten, tillgänglig-
het till omgivande terräng etc. I första hand måste dock hänsyn tas till 
navigatoriska förhållanden. Vattendjupet måste vara tillräckligt, även 
för mer djupgående båtar, tillfarten måste vara fri från grund och lätt-
navigerad samtidigt som platsen måste erbjuda skydd för sjöhävning och 
kraftiga vindar. 

Att finna dessa platser med hjälp av flygbildstolkning blir därför en 
grannlaga uppgift. Vissa delproblem, t ex de navigatoriska förhållandena 
löses med större framgång med hjälp av bildtolkning än genom fältinsatser 
(Granath 1978), medan frågor som vindskydd och tillgänglighet till omlandet 
kan vara svårtolkade. Erfarenheterna från tidigare studier visar att de till-
läggsplatser som med bildtolkningens hjälp plockas ut fyller uppställda 
krav, men att man i fält kan finna ytterligare platser som motsvarar samma 
krav, men som av olika skäl förbisetts eller ratats vid tolkningen. 
Tillskottet efter fältkontroll kan uppgå till ca lO %, om platserna betraktas 
som enheter. 

I tolkningen av lämpliga tilläggsplatser ingår som ovan nämnts också be-
dömningar av bottenlutning och bottentopografi. Dessa två faktorer är 
dock så viktiga att de dessutom bör särredovisas i en karta med utökad 
strandzonsinformation, inte minst med tanke på att en strand kan locka 
till förtöjning även på andra platser än de som särskilt markerats. Ur 
säkerhetssynpunkt är det därför angeläget att de bottentopografiska för-
hållandena redovisas. I en metodstudie rörande flygbildsteknikens möjlig-
heter vid sjömätning av grunda vatten (Granath 1978) visas att IR-färg-
film med lämplig filtrering ger utomordentligt goda resultat vid djup-
bestämning på nivåer mellan O - 3m. Bildtolkning förmedlar därför en 
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mycket tillförlitlig bild av såväl bottenlutning som bottentopografi. 
Denna bild redovisas bäst i kartform som en kurvbild, vilket på ett 
enkelt sätt förenar upplysningar om både topografi och lutning under vatten. 

Kartografisk presentation 

En karta med information om strandförhållanden bör utgöra ett komplememt 
till en vegetationskarta, då vegetationens typ och utbredning är en mycket 
viktig komponent i en till båtsporten anpassad kartprodukt. Här uppstår dock 
genast konflikter då vegetations- och strandzonsinformation skall samman-
föras i en gemensam kartbild. För att strandinformationen skall kunna för-
medlas i en för båtsporten relevant och meningsfull omfattning krävs en 
förhållandevis detaljerad karta. En alltför översiktlig bild saknar värde 
för det rörliga friluftslivet på grund av att man i en strandinventering 
helst vill se ett medel att finna tilltalande förtöjningslägen och d:o om-
givningar.Detta krav på en relativt hög detaljeringsgrad medför att skal-
storleken på den färdiga kartan bör ligga vid ca 1:10 000. Endast i denna 
jämförelsevis storskaliga karta blir det möjligt att fullt ut utnyttja 
bildtolkningens hela kapacitet. Tolkningsarbetet kan då göras i ett bild-
material med skalan 1:20 000- 1:30 000. Också redovisningen av botten-
förhållanden kräver en stor kartskala för att sjösäkerhetskraven skall 
tillgodoses i optimal utsträckning. 

Utgångspunkten vid ställningstaganden rörande den kartografiska presenta-
tionen av strandzonsinformationen måste vara att denna information ej får 
tillåtas att dränka eller på annat sätt förtrycka vegetationsinformationen. 
Strandzonsinformationen måste därför kläs i en s~mboldräkt som vid behov 
kan vara flexibel nog att stå tillbaka för vegetationsinnnehållet. Redan 
detta gör att en presentation med andra, från vegetationskartan avvikande 
färger blir otillfredsställande. Den lösning som i stället föreslås är ett 
system av symboler, som kan glesas ut eller förtätas, anpassat efter vege-
tationsredovisningen. Då de i strandinventeringen ingående parametrarna 
följer ett logiskt mönster, med fyra klasser ovan vattenlinjen och mot-
svarande fyra under, förefaller det lämpligt att välja fyra representa-
tiva symboler och redovisa dessa med olika färg innanför resp utanför 
kartans strandlinje. Systemet är genomfört i försökskartan, plansch 1:5. 
Här har för sanka stränder resp mjuka bottnar valts små, raka streck, en 
allmänt vedertagen symbol för sankmark. För stenstrand resp -botten har 
valts trianglar, en ofta använd symbol för block eller stenar, och för 
klippstranden och klippbottnen en spetsig vinkelsymbol. Strandens beskaffen-
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het redovisas med bruna synbaler och bottnens med blå, vilket torde vara 
den mest logiska färgsättningen. Både blått och brunt är färger som ut-
nyttjas i vegetationskartan, varför inga extra färger behöver tillkomma 
för strandinformationen. 

Lämpliga förtöjningsplatser markeras med en pil, riktad mot den aktuella 
platsen. Detta är ett system som utan undantag tillämpas i farledshand-
böcker och hamnbeskrivningar, varför ingen anledning finns att frångå 
detta sätt. Däremot kan diskuteras hur fyllig kurvbilden av bottentopo-
grafin skall göras. Flygbilderna ger synnerligen goda möjligheter till 
en noggrann redovisning med upp till en meters ekvidistans, men vid prov 
med olika kurvtätheter har det visat sig att en kurvbild med alltför 
många linjer ger en motsatt effekt: kartan blir alltför rörig i vatten-
området utanför strandlinjen, och symbolmarkeringarna för bottenslag 
kommer helt att undertryckas. I försökskartan föreslås därför endast en 
kurva, motsvarande två meters djup. Kartbilden vinner i tillgänglighet 
på detta, och de hydrografiska förhållandena framgår ändå på ett ur sjö-
säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt. 

Sammanfattning 

En komplettering av vegetationskartan över skärgårdsnatur med information 
om stra,ndförhållanden är önskvärd ur det båtburna friluftslivets synpunkt. 
Hålls informationsmängden på en inte alltför omfångsrik nivå, med en indel-
ning av strand och botten i t ex fyra klasser, kan datainsamlingen med för-
del göras med hjälp av !R-färgbilder. Tämligen storskaligt material bör 
dock utnyttjas, skalan bör ej understiga 1:30 000. Med hjälp av detta b1ld-
material kan också uppgifter om hydrografin inhämtas. Kartpresentationen 
bör utformas efter ett flexibelt system, exempelvis med symboler, vilket ger 
kartören större frihet att framhäva antingen vegetation eller strandför-
hållanden, allt efter vad som bedöms vara väsentligt för kartläsaren. 
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Naturtypsklassificering - Borgs system 
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j " " o .e 
H ., 

f j H ., 
~ " ~ '" 

~ 
H 

~ ~ t ~ ~ ~ H ,. ;:! . 
~ w '" "' 

J 2 

2 54 

2 2 

35 

1 1 

~ . H . . " > -

1 5 

29 
10 

24 

43 

25 

4 

25 

52 

1J 

10 

63 

4 

45 

11 

Kal t berg 

Skogklädd mosse 

Fattigkärr 

Rikkärr 23 JO 
Vas s 

Åker , vall 

Tomtmark 

26 j1 

47 47 

30 19 17 50 13 J __ 6 _ 29 58 2 5 11 J 4 1 - 15 8 10 1 9 - 1 5 67 2 5 1 40 - 5 10 - 34 )1 47 

To l kningsmatris utvisande klassificeringssäkerhet vid tolkning på 

detaljerad nivå i IR- färgfi l m, ska l a 1 :50 000. Antal tolkningar 541, 

varav 396 rätta 73"/o. 

Matrix showi ng t he classificational accuracy in detailed mapping when 

IR- colou r film, scal e 1:50 000 is used. Number of interpretations 541, 

correct interpretations 396 = 73%. 
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-'<> E -'< Q) 

"" kO o H 'O 01 
o «>--< E 'O m Q) 01 

TOL"- -'< E l 01 E -'< "" o 
"" 01 "" H O 'O H 01 E o > o 

""" 'O 
om 

~ -'< ~· om M 

NING "" -'< 00 -'< ·.-4 <tl {fJ H H H 'O M o "" 01 M 01 +'"" 'O +' 'O m H -'< "" "" -'< 'O m -'< 
FÄLT - -'< o > M > +' om > om E o(1j 01 "" ~ "" H om > H 

01 -'< 00 m o o <1l H o o H -'< ~ " o ~ om ~ m M m 
'O 01 M ..... M Q) """ +' M +' 01 01 "" om -'< om E ~ ..:- s 

KONTROLL ~ H M .~ +' "" "" H M " Q) l H 01 +' M H 01 +' m H Q) -'< "" om H Q) H "" 'O H 01 H ..... -'< M o H m Q) E 
M m 'O H " >, H m 'O > ~ ..... > ..... o H ~ "" -'< om m .~ o 
~ ."'1 :<>: .ro-< !"'< ?' .ro-< ."'1 o<>: ·o ~ "" 

o? 
"" 

~ ~ ·"" .m ·"' !> 8 Summa 

Blandskog 17 4 29 
Barrskog 7 92 102 

Ädellövskog 2 2 2 6 

Triviallövskog 4 20 7 2 34 
Fuktlövskog 5 50 57 
Hygge 5 5 

Trädfat~kFr~~B~' 4 8 

Barrträdsdom. 4 5 
Ädellövträdsdom. 

Övr träd f mark 9 12 

Enbuskmark · 9 3 13 

Videsnår 

Övr buskmark 5 3 11 

Ris - o gräshed 

Torräng 2 5 
Friskäng 2 54 63 
Fuktäng 5 10 

Hällmark 2 6 36 46 
Skogklädd mosse 2 5 9 
Kärr 3 8 3 15 
Vass 29 30 
Åker, vall 5 26 31 
Tomtmark 47 47 

Summa 30 98 3 35 60 5 11 8 23 18 9 5 67 8 40 5 10 34 31 47 

Tolkningsmatris utvisande kl ass i f i ceringssäkerheten vid tolkning på översikt l ig nivå i IR- fär g-

fi l m, skala 1:50 080. Antal t olkningar 54 1 , varav 432 rätta= 80%. 

Matrix showing the classificational accuracy in survey mappi ng when I R- colour fi lm , scal e 1:50 000, 

is used. Number of interpretations: 541. Correc t interpretations: 432 = 80%. 



73 Bilaga 5 

H 
-"'> s -"' 0(1) 

'"' H:o o '-< s:: 'd o aJ.-< 'd "' (f) Q) 

-"' s l s (f) s > -"' .s:: 
TOLK- '"' (f) '"' H O 'd 'o H (f) 

o > o '>DH'd '"' .; -"' .-< "' '"' M 

'"' "' '0 -"' ·rlcd (j) H H s H M 

FÄLT- NING o '"' (f) .-< (f) +'.o 'd +' 'd crl crl "' '"' '"' -"' crl "' -"' o > M > +> :cd > 'ro s s (f) '"' s:: '"' H > H 
(f) -"' '0 crl 'o "' H '0 H "' ·rl ;:< o s:: ''" s:: crl crl 

KONTROLL 'd (f) .-< ·rl .-< 'H +' M +' (f) +' .o 'ro -"' 'ro s ,_;- s 
s:: H .-< > +' 'd H M ;:< ·rl l H (f) +' M H (f) +' 
crl H Q) ·rl "' '"' H Q) H .o H H (f) H ·rl "' M H (f) Q) s 

.-< crl 'd H ;:< H crl 'd > s:: crl > ·rl o H ;:< 'ro 'ro crl -"' o 
1"1 1"1 ,.., E-< "" E-< 1"1 '""' 'o "" .,. 'o ~ E-< "" "" :q "" > o..; E-< 

Summa 

Blands kog 2 3 
Barrskog 9 10 
Ädellövskog 2 4 
Triviallövskog 30 4 2 36 
Fuktlövskog 4 41 49 

Trädfattt~r~~l~~ 4 2 7 
Bar rträdsdom . 3 
Ädellövträdsdom. 
Övr trädf. mark 12 13 
En buskmark 51 3 57 
Mari tima lövsnår 2 6 8 
Övr buskmark 2 
Ris- o gräshed 14 14 
Torräng 10 14 
Friskäng 50 3 55 
Fukt äng 3 20 24 
Hällmark 120 121 
Kärr 3 26 29 
Vass 6 27 39 
Åker, vall 
Tomtmark 17 17 

Summa 3 9 1 37 50 5 3 1 17 54 7 2 14 11 60 32 1a( 32 27 1 17 

To lkningsmatris utvisande klas sificeringssäkerheten vid tolkning på översiktlig nivå i 

!R-färgfilm, skal a 1:20 00::>. Antal tolkningar 507, varav rätta 449 = 89%-

Matrix s howing the classi f i ca tional accuracy in s urv e y map pi ng w hen IR-co lour fi lm, 

sea le 1:20 000 is used. Number of interpretations: 507. Correct interpr etations : 449 89%-
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CORR. 
INTE:RPR. 

SUM 0/0 
121. 121. 
l. 1121121 

121. 121. 
l l. ::35. 

2S:. a a. 
2. m~ -.)'.. : 

121. 121. 
121. 121. 
s. El::3. 
12 •. 57. 

121. 121. 
121. 121. 
121. 121. 
121. 121. 
121. 121. 
l s . S'-1. 
s:. 5121. 
::31. 71. 
121. 121. 
121. 121. 
l 1. S'-1. 
7. as. 
121. 121. 

·1121. 1121IZII 
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~~ 
l ·· lOss 1::37. 
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2:C 
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! l 

TOO MUCH 
INTE:RPR. 

SUM 0/0 
s:. l 121121. 
2. S:121. 
121. 121. 
s.:. 2121. 
2'-t. .a. 
r. 1121121. 
2. 1121121: 
121. 121. 
l s:. 57. 
e . l l. 
121. 121. 
121. 121. 
121. 121. 
121. 121. 
121. 121. 
15. s. 
s:. '-1121. 
2S:. 12. 
121. 121. 
121. 121. 
a. l ::3. 
1121. '-tiZI. 
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0/0 7S:. 
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! 

l 

s: 
l E3 

s l 

74 Bilaga 6 
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Tolkning smatris fö r tolkning a v 
Svartlöga i IR-färg 1:50 000, 

Förklaring av anviindu vs.ri.abelko .-: e r: , 
se kodnyckel, bilaga 6 :1. 

Rätt tolkat i procent av to t a l 
förekomst. ( I nramad kolumn). 
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Kodnyckel 

Kod Vari a be l 

lO Blandskog 
ll Barrskog 
12 Ädellövskog 
13 Tri vi all ö vs ko g 
14 Fuktlövskog 
15 Föryngringsyta 
20 Trädfattig mark, blandning löv-barr 
21 barrskog 
22 ädellövs ko g 
23 triviallövskog 
31 Enbuskmark 
32 Videsnår 
33 Maritima lövsnår 
34 övr buskmark 
41 Rished 
42 Torräng 
43 Friskäng 
44 Fuktäng 
45 Hällmark 
46 öppen mosse 
47 Skogklädd mosse 
48 Kärr 
49 Vass 
51 Aker, vall 
52 Tomtmark 
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YS:. 
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~ 
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INTERPRETATION 
1121 l l 12 13 lY 2121 21 22 

:2 l l 

l ·"' 
1:2 :2 

._, :25 
l 

:2 

l 

<:PR fil. TPP MU<:H 
INTE:RFR. INTERFF! . 
SUM · P / P SUI-1 P/P 

Y. S:121 . ::3. ::3::3. 
::3 . 57 . 2. 121. 
121 . 121 . 121 . ~:__:_ 
IS. 7S:. 18. ::33. 
2!3. BS. 27 . 7. 
Y. 2S:. 2. S:121. 
2 . 11211Zl 2. 121. 
121 . 121. 121. 121. 

!3 .' B!3 . 12. 33. 
IB. B!3. 17 . s . 

121. 121 . 121 . 121 . 
IZ! . 121 . 121 . 121. 
IZ! . 121. 121 . 121. 
3. 1121121 ::3 . 121 . l 

2. S:121. 2. S:121. 
::3121. !3121. 27. 121 . 
l l. !3 l. l s:. ::33. 

YY. 11211Zl Y7. s. 
121. 121 . 121. 121 . 
121. IZ!. IZ! . IZ!. 
l !3. BY. l !3. IS . 
IIZ!. 6121 . B . IZ! . 

IZ!. IZ!. IZ!. IZ!. 
1::3. IIZ!IZ! l ::3. 11:1. 

ces 217. C/C E! El. 

23 

:2 

:2 

a 
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1::31 1::32 33 i:3Y Yl Y2 Y3 YY YS: YS Y7 Y El Y!3 S:l :;;;:2 
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! S :2 

:3 

l ! 

l :2'7 :2 

l !Z ! 
._,._, 

:3 lE 

:2 

Tolkningsmatris för tolkning av 
Svartlöga i IR-färg 1:20 000. 

e 

Förklaring av använda variabelkoder, 
se kodnyckel, bilaga 6:1. 

Rätt tolkat i procent av total 
förekomst. (Inramad kolumn). 

, 

) 7 
":' 

t:= 





t 
O 1000 m 

L __J 

l. Blidö. Översiktlig kartering rrån IR-fargfilm 1:50000. 
Kartskala l :50 000. 

2. Y x lan och Blidö. Delllljcrnd kartering fr.in IR-flirgfilrn l :50 000. Kanskala l :20 000. 

J. Svartlöga. Detaljerad kanering från lR-fargflim 1:20 000. 
Kartskala 1:15000. 

Y X LAN 

o 500 m . 

•• B LIDO 

4 a-b. Rödl<>ga Stor.;kär. Jam1on:lsc mellan kanering pl 
detaljerad resp oversiltliJ nivå Kanering fdn IR-firslilm 
1:20000. 

o 300 .. 

a) Detaljerad nh•å, minsia baikrivnmg>cnhel 0,1 ha 
Kanskala l : JO 000. 

wlag av: 
• rilJied 
"' fnsbmg 
y enbuslcnwk 

o 1000 m 

Rödlöga Storskär 

600m 

b) Q\et'\ikthg nn·l. minsta beskn\-ni.n~t2-6 ba. 
~'kala l :10 000. 

VEGETATIONSKARTORÖVERDELARAVSTOCKHOL~SKÄRGÅRD 
Vegetation Map s from Parts of the Stockholm Archipelago 

Plansch I 

Försökskartering med flygbildsreknik. Klassificeringssysrem 
modilierat efter Borg ( 1975) 

Utford av Lars Granath 
Naturgeografiska institutionen 
Stockholms universilet 

TECKENFÖRKLARJNG 

Barrskog, hiillmarl< 
Ban-skog 
Hygge 
Ädellövskog 
TriviallövskOg 
FuktlövskOg 
Blandskog 

§ Trädfattig rnar1< m barra-. 
Trädfattig rnartm triv.löv 
Trädfattig rnar1< m barr-löv 
Trädfattig rnatic m ädellöv 
Trädfattig rnatic m blandlöv 

Enbuskmarlc 
Videsnår 
Maritima lövsnår 
Lövsly 

Rished 
Ljunghed 
Hällmaticsljunghed 

LEGEND 

Conifuousfo,.sr on rod: 
Coniferousforut 
Clearftl/ed area 
Deciduousfo,.sr. <kmmtding 
DeciduDus fo,.st, indijfe,.nt 
D~ciduousfor~SI. wt>r 
Mix~d 

Parldands, conifuous sp. 
Parldands, deciduous sp., i. 
Parldands, mixed 
Parldands, deciduous sp., d. 
Parldands, miud <kciduou.s sp. 

Juniper scrub 
Willow 
Deciduous rhh;kcs 
Deciduous scrub 

Heorh 
Cal/una heath 
Ca/luna heath on rod: 

Gocbod .. _,_,..r.. ......... 
S&.lflll ...... Ya:t 19fiO.Ol-ll 

§ Vanlig lOtTång 
Frisking 
Fukläng, bögörtstyp 
Fuktäng, gris-IJ&swnyp 
Str>ndäng 

Skogl<Jädd mosse 
Fattigkän-
Rikkärr 
Vass 
Vatten 

c::::J Åker,vall 
~ Tomtmarlc., bebyggelse 

~ + Tall, gran 
o • Ek, aslr. 

0 J Vånbjörl<, glasbjörl< 

Rod: with licMns 
Bar~roct 

Drygnusland 
Dmnp grassland 
W er grass/and, hrgh Mrbs 
W er gNUSiand. low Mrbs 
Manh 

Bog,for~ed 

Poorfen 
Ric/1{en 
R~et~Mds 

War~r 

Pine, Spnu:~ 
Ook.Ash 
BnrJtnerr., Berufo pub. 

V egetatiooskartor med utökad strandzoosinformation 
Vegetation Maps with tktaikd shoreclassification 

Sandstrand 
S!ensb'and 
Klippsttand 
Sank strand 

Mjukbotten 
Sandbotten 
Stenbonen 
Klippbotten 

l l 2-mctcrs djupkurva 

G Lämplig tilläggsplaiS 

SandyShore 
Srony Shore 
RodcyShore 
MudåyShore 

MudåyBo.-
SandyBo.-
StonyBo.-
RockyBo.-

Deprh conrour: 1 meru 

SuiUJble moorag~ 

5. Nonpada skärgård . VegelatJOnskana med u!OI:ad strand-
zons information. Kartering från IR-fargfilm l :20 000. 
Kanskala l: JO 000. 

Alkobben 

o 

1 
o 300 

Lågbulen 
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