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FöRORD
Sedan 1973 har vid Naturgeografiska institutionen, stockhalms universitet, bedrivits metodstudier av flygbildsteknikens möjligheter vid översiktlig vegetationskartering. Målsättningen är att genom utnyttjande av
modern flygbildsteknik skapa förutsättningar för en snabb översiktlig
vegetationskartering av Sverige som ett angeläget underlag för den
fortsatta fysiska riksplaneringen.
Den första metodstudien avseende flygbildstolkning av fjällvegetation
slutrapporterades 1975 av Ihse - Wastenson (SNV PM 596). Samma år erhölls uppdrag från Naturvårdsverket, att med beskriven metodik genomföra en översiktlig vegetationskartering i skalan 1:100 000 över hela
den svenska fjällkedjan. Karteringen, som skall vara avslutad 1981,
ingår i Naturvårdsverkets fjällutredning. De första två kartbladen utges inom kort.
Föreliggande rapport behandlar flygbildsteknikens möjligheter vid,vegetationskartering av syd- och mellansvensk terräng, främst för översiktlig kartering i skalan 1:50 000, men även för mer detaljerad kartering inom skalområdet 1:10 000 till 1:20 000. I rapporten visas att
förutsättningarna är goda för snabba vegetationskarteringar över hela
landet om karteringen baseras på flygbildstolkning av JR-färgbilder.
Det är min förhoppning att studien leder till att den pågående vegetationskarteringen av fjällen successivt kommer att utsträckas till
en täckning av hela landet.
Föreliggande arbete har under min ledning i sin helhet utförts av
fil mag Margareta Ihse med anslag från Naturvårdsverkets forskningsnämnd. Sigrid Bergfeldt, Inga Blomberg ~ch Birgit Hansson har svarat
för ritning av diagram och kartor.
Naturgeografiska institutionen
stockhalms universitet
20 augusti 1978
Leif Wastenson
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FLYGBILDsTOLKNING AV VEGETATION I SVD- OCH MELLANSVENSK TERRÄNG
EN METODSTUDIE FöR öVERSIKTLIG KARTERING
Margareta Ihse

SAMMANDRAG
Föreliggande uppsats behandlar flygbildsteknikens möjligheter vid vegetationskartering på regional nivå i syd- och mellansvensk terräng,
främst för översiktlig kartering i skalan 1:50 000 men även för detaljkartering i skalan 1:10 000- 1:20 000.
Två klassificeringssystem för vegetation (Borg, 1975 och Ryberg & Drakenberg, 1976) har testats. Båda är hierarkiskt uppbyggda med två eller
flera karteringsnivåer, översiktliga respektive detaljerade. Systemen
redovisar naturtyper, och bygger på fysionomiska, ekologiska och floristiska faktorer. De tar även hänsyn till kulturpåverkan.
För att testa de olika naturtyperna har tre försöksområden valts. I områdena Linköping-Bjärka Säby (Östergötlands län) och Vitemölla-Linderödsåsen (Kristianstads län) har Borgs system använts för klassificeringen. I försöksytan Tullgarn-Likstammen (Sörmlands län) har främst
Ryberg & Drakenbergs system använts. Jämförelser har här även gjorts
med Borgs system.
Effekten av olika skalor, fotograferingstidpunkter och filmtyper, framför allt olika slag av IR-färgbilder, har testats med angivande av
tolkningsresultat och karteringshastighet. Tolkningen har skett i Zeiss
Jena Interpretoskop.
Genomförda undersökningar visar att infrarödkänslig färgfilm (IR-färgfilm) är klart överlägsen svartvit pankromatisk film, i synnerhet för
klassificering, men även för gränsdragning. I den pankromatiska filmen
är noggrannheten acceptabel för gränsdragning, men dålig för klassificering. Tolkningssäkerheten kan till viss del förbättras genom modifikationer i klassificeringssystemet men användandet av denna filmtyp
kräver mycket fältarbete, IR-färgfilm i skalan 1:50 000 ger goda tolkningsresultat på översiktlig nivå för båda klassificeringssystemen. På
detaljerad nivå kan gränsdragning göras med hög noggrannhet i IR-färgbilder i skalan 1:20 000. Även en stor del av klassificeringen enligt
Borgs system kan göras i detta bildmaterial. Om gränsdragningen på detaljerad nivå görs i Wild B8 Aviograph är även IR-färgbilder i skalan
1:30 000 tillräcklig för detta ändamål.
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AERIAL INTERPRETATION OF VEGETATION IN SOUTH AND CENTRAL SWEDEN:
A METHODOLOGICAL STUDY OF MEDIUM-SCALE MAPPING
Margareta Ihse
ABSTRACT
The present paper deals with the possibilities of using aerial photography for making regional vegetation maps, in the southern and central
parts of Sweden, primarily for survey mapson a scale of 1:50,000, but
also for more detailed 1:10,000-1:20,000 scale maps.
Two vegetational classification schemes were evaluated (Borg 1975 and
Ryberg & Drakenberg 1976). Both are based on the hierarchical principle,
with two or more cartographic potentials, for survey (large-scale) and
detailed (small-scale) maps respectively. Both schemes yield maps which
show the natural vegetation cover and are based on physiognomic, ecological and floristic differences, as well as taking into account the
degree of human influence of the landscape.
To assess the validity and suitability of these mapping methods for
different plant communities three trial areas were chosen. Borg's
classification scheme was used at Linköping-Bjärka Säby (Östergötland)
and at Vitemölla-Linderödsåsen (Kristianstad).At Tullgarn-Likstammen
(Sörmland) Ryberg & Drakenberg's scheme was primarily used, while a
comparison with Borg's was also made.
The effects of using films of different types and scales and of photographing at different seasons were tested in relation to ease and reliability in interpreting the air photos obtained and to mapping speed.
The photos were interpreted mainly in a Zeiss Jena Interpretoscope.
The investigations have shown that colour film sensitive to infra-red
(IR colour film) is clearly superior to black-and-white panchromatic
film, especially with regard to vegetational classification, as well as
boundary recognition. Vegetational boundaries can be distinguished on
panchromatic film with a satisfactory degree of accuracy, but this
does not apply to the classification of the vegetation. Interpretational accuracy can be improved to some extent by modifying the classification scheme used, although this kind of film still demands a lot of
·subsequent field-checks. IR colour film, scale 1:50,000, yielded good
interpretational results for survey maps, using either classification
scheme. For detailed vegetation maps the boundaries can be distinguished with a high degree of accuracy using air photos from 1:20,000
IR colour film. Quite a lot of the classification work, using Borg·s
scheme, can already be done directly on such air photos.

Note: English sunmary on page 142.
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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
översiktlig vegetationskartering har länge varit styvmoderligt behandlad inom svensk växtgeografisk forskning. I de flesta mellaneuropeiska
länder finns väletablerade karteringsinstitut som producerar vegetationskartor i varierande skalor och utförande (jfr översikt i KUchler
1967).

Med det nya synsättet på naturen som kommer till uttryck i naturvårdslagen att "naturen är en nationell tillgång, som skall skyddas och vårdas", följer nödvändigheten att hushålla med naturresurserna. I planarbeten för den fysiska riksplaneringen har understrukits behovet av
översiktliga vegetationskartor på regional nivå. Marken är nästan alltid täckt av vegetation, och möjligheten att kartlägga vegetationen för
att skaffa sig kännedom om den och de markfaktorer den återspeglar, bör
ge ett viktigt underlag för beslut rörande bevarande eller exploatering.
Som planeringsunderlag bör vegetationskartan kunna användas i en lång
rad frågor:
-botaniska skyddsfrågor, dels som allmän utvärdering av potentiella
naturreservat eller nationalparker och avgränsning av dessa, dels som
underlag för skötselåtgärder
-zoologiska hänsynstaganden, eftersom vegetationen i hög grad bestämmer livsmiljön för olika djurgrupper genom t ex tillgången av föda, boplatser och skyddsmöjligheter. Bedömningar för jakt- och viltvård kan
göras säkrare.
-beslut angående bebyggelse, vägdragning eller exploatering av vissa
naturresurser, t ex täkter. Vegetationskartan kan här ha dels dokumentärt syfte, dels möjliggöra framtida studier av miljöförändringar
-avgränsning av områden lämpliga för friluftslivet. Vegetationskartan
kan här ge information om tillgänglighet, framkomlighet och slitagekänslighet
-ett områdes förutsättningar för olika typer av markanvändning för
skogs- och åkerbruk, oavsett nuvarande markanvändning
- bedömning av konsekvenserna av ändrad markanvändning för t ex landskapsbilden med intensivskogsbruk med kalhyggen och täta föryngringar,
igenväxning och förbuskning av betes- och åkermark.
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Hur vegetationskartan kan användas finns närmare redovisat inom ramen
för SNV-projektet "Landskapsanalys för fysisk planering" (Borg 1975).
För att kunna uppfylla alla dessa krav bör det finnas två typer av kartor, dels den översiktliga läns- eller kommuntäckande kartan, lämpligen
i skalan 1:50 000, dels mera detaljerade kartor, förslagsvis i skalan
1:20 000. De senare bör vara möjliga att utföra över vissa mindre områden, varvid en förfining av indelnin0ssystemet lämpligen företas.
översiktliga vegetationskartor i skalan 1:50 000 eller mindre, som täcker län eller kommuner, saknas så gott som helt hittills. Kartering av
500 mil 2 fjällvegetation startades 1975 vid Naturgeografiska institutionen, stockhalms universitet på uppdrag av SNV:s fjällutredning.
{Ihse,Rafstedt, Wastensson, 1977.) Karteringen baseras på tidigare genomförda metodstudier {Ihse &Wastensson, 1975).
Ett antal detaljerade kartor i skalan l :lO 000 över mindre områden, som
inventerats i samband med naturvårdsåtgärder har utkommit under de senaste åren. De är oftast karterade efter den metodik som L Påhlsson
(1972) utarbetat och är till största delen baserade på fältarbete.
En förutsättning för att inom rimlig tid och till rimliga kostnade~
kunna göra översiktliga vegetationskartor är att flygbildsteknik användes.
BEHOV AV METODSTUDIER
I SNV:s "översiktlig roaturinventering och naturvårdsplanering. Råd och
anvisningar" (1975) fastslår man, att för de översiktliga länsomfattande
vegetationskarteringarna bör "huvuddelen av inventeringsarbetet göras i
form av flygbildstol knin0".
Metodstudierna rörande flygbildstolkning av fjällvegetation (IhseWastenson 1975) visade på goda möjligheter till vegetationskartering
IR-färgbilder från hög höjd. Förutsättningarna för tolkning av vegetation även nedanför fjällkedjan bör vara goda. Behovet av metodstudier
är emellertid starkt påkallat då erfarenheterna från fjällvegetationen
endast i undantagsfall kan överföras på övrig vegetation. I fjällen
karteras till största delen endast orörda ekosystem på öppen mark. Helt
andra problem uppstår vid bedömningar i skogsmark, där trädslags- och
fältskiksbedömningar skall göras samt inte minst i de starkt kulturpåverkade naturtyperna som skiljer sig mycket markant från fjällen.

J.
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Vissa begränsade tolkningsundersökningar förelåg, t ex för trädslagsidentifiering (Wastenson et al 1972), myrvegetation (Björkbäck et al
1973) och alvarmark (Eriksson 1971). Däremot hade tolkningsmöjligheterna i enlighet med de klassificeringssystem som redovisats i BIN (Biologiska Inventeringsnormer, Vegetation 1975) och som anpassats till en
översiktlig och detaljerad vegetationskartering ännu ej blivit undersökta.
Rekommendationer om användandet av olika slag av flygbilder för vegetationskartering måste baseras på metodundersökningar, där tolkningssäkerheten vid användandet av olika klassificeringssystem och bildmaterial kan fastställas genom jämförelser med noggranna fältkontroller.
Målsättningen för denna studie är att lösa flygbildsmetodiska frågor
med avseende på olika klassificeringssystem för vegetation. Sådana frågor gäller t ex effekten av filmtyp, fotograferingshöjd och fotograferingstidpunkt samt tolkningssäkerhet och karteringshastighet; särskild
tonvikt har lagts på !R-färgfilm. Undersökningen har baserats på redan
framtagna förslag till vegetationsklassificeringar.

lO
KLASSIFICERINGSSYSTEM FöR öVERSIKTLIG VEGETATIONsKARTERING
ALLMÄN öVERSIKT
Klassificeringssystemet för vegetationen måste anpassas både till ändamålet och skalan (jfr Sjörs i IBP nr 7 /Marker/ 1973). statens naturvårdsverk rekommenderar i tidigare citerade "Råd och anvisningar" att "vegetationsklassificeringen bör vara hierarkiskt uppbyggd", med en översiktlig
klassificering som "bör ge vegetationsenheter av ungefär samma storlek
som geologiska former av mellanstorlek. Det betyder enheter som i ambitions- och systematiseringsnivå i regel motsvarar grupper av växtsamhällen". Vidare skall "den översiktliga bilden över vegetationen kunna byggas på eller detaljeras". Främst bör systemet medge att "huvuddelen av
inventeringsarbetet kan göras i form av flygbildstolkning".
Av de sex klassificeringssystem som kortfattat presenteras i BIN (Biologiska Inventeringsnormer för Vegetation 1975) är de flesta utan intresse i detta sammanhang. Olika principer har lagts till grund för de
olika systemen.
som Gaussens och BraunBlanquets (TUxens) är de mest använda utomlands och ligger också till
grund för det norska !BP-projektet (se IBP/CT i Norden, nr 11 1973).
[~~iQ~Q~i~ som visar vegetationens slutenhet och struktur har varit
utgångspunktern för det av Fasberg (1967) utarbetade systemet över jordens vegetationstyper. ~~~i~~~g~~~~~!· som det presenteras av Sjörs
(1956) kombinerat med ekologiska faktorer ligger till grund för Påhlssons system (1972), liksom för indelningen av fjällvegetation (Ihse &
Wastenson 1975). ~~Q!Q9i~~~-f~~!Q~~~· som markfuktighet och näringstillgång är den avgörande indelningsgrunden för skogstypsschemat enligt
Arnborg (1964). För översiktliga kartor är kombinationer av en eller
flera av dessa faktorer oftast det mest lämpliga.
~Q~iQlQ9i~~~-Q~b-~~QlQ9i~~!:~Q~iQlQ9i~~~-~~~!~~·

Olika ~~!~~!~~~~är utgångspunkten för de klassificeringssystem som
resenteras av Borg(l975) och Ryberg & Drakenberg (1975). Dessa naturtyper baseras på f~~iQ~Q~!~~~. ~~Q!Q9!~~~ och f!Q~!~!!~~~ definitioner,
samt ~~l!~~~~~~~~~~ som bete, slåtter, täkt, kalavverkning samt åldersbedömningar i skog. Dessa två sistnämnda system är de enda som kan vara
lämpliga för översiktlig kartering, då de övriga systemen är antingen
alltför detaljerade, generaliserade eller specialiserade.

ll

öVERSIKTLIG BESKRIVNING AV ANVNJDA KLASSIFICERINGSSYSTEt·1
Här följer en kort sammanfattning av de två klassificeringssystem som
använts i föreliggande undersökning, samt en jämförelse mellan dessa.
Borgs system
(För utförlig beskrivning se Borg /1975/)
Klassificeringssystemet är anpassat för två karteringsnivåer, en översiktlig nivå (med redovisningsskala 1:50 000 eller mindre) som förfinas
till en detaljerad nivå (med redovisningsskala 1:10 000 eller större).
Den översiktliga nivåns 21 enheter fördelas på skog ( > 75% krontäckning), trädfattig mark (25-75% krontäckning), buskmark ( > 25% krontäckning av träd och buskar) samt öppen mark ( < 25% krontäckning av
träd och buskar). På den detaljerade nivån finns 50 enheter upptagna,
som genom kombinationer sinsemellan kan bli ett långt större antal. Var
och en av de 13 enheterna för trädskikt i skog kan åtminstone teore:tiskt kombineras med 10 skogfältskiktstyper, 'OCh de 12 enheterna för
trädfattig mark och buskmark kan kombineras med 20 av den öppna markens fältskiktstyper.
Klassificeringssystemet byggs upp av tre delar, bestående av naturtyp,
buskskikt och kulturpåverkan-struktur. Naturtyperna redovisas i bilaga l.
De definieras närmare i ett flertal flödesschemata, ett för den översiktliga nivån och 4 för den detaljerade nivån (Borg 1975 ss 50?2) samt
i en dokumentation med litteraturhänvisning (Borg 1974) framför allt
till Sjörs arbete från 1956. För buskskiktet görs en bedömning på den
översiktliga nivån av täthet resp gleshet. På den detaljerade nivån
har denna bedömning förfinats så att den dels medger att tätheten uttrycks enligt en 4-gradig procentskala, dels att artsammansättningen
redovisas. Den tredje delen, kulturpåverkan-struktur, behandlar ålder
och struktur på skog på båda nivåerna samt på detaljerad nivå hävd som
stängsel, betning, slåtter och igenväxning. På översiktlig nivå delas
skogen in i 4 åldersklasser, under 20 år, 20-40 år, 40-60 år och över
60 år, på detaljerad nivå i 6 klasser där den yngsta och äldsta gruppen
ytterligare differentieras. Därtill görs en bedömning av genomsikten
i skogen.
Erfarenheterna från fältarbeten och flygbildstolkningar under den
första fältsäsongen 1975 visade att vissa modifieringar borde göras
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SKOG
10

Blandskog

ll

Barrskog
111
112
ll3

12

13

14

Värtbjörkskog
Gråalskog
Hässle
övr lövskog
Klibbalskog
Glasbjörkskog

42

Bl an dn i ng barr-l ö v
Barrträdsdominerad
2ll
212

22

Fri s käng-övrig äng

44

Fuktäng

431
441
442
443
444
45

övr trädfattig mark
231
232
233
234

3

Ekdomi ne rad
övrig ädellöv
Björk
Rönn
Gråal
övr löv

BUSKMARK
31

Friskäng
Högörtäng
Gräs-l ägstarräng
Kalkfuktäng
Strandäng

Hällmark
451
452
453
454

Hällmark
Hällrna rksl j unghed
Klipphed
Strandhällar

46

öppen mosse

47

Skogklädd mosse

48

Kärr
481
482

lldell övträdsdominerad
221
222

23

Grandom i ner ad
Talldominerad

Van l i g torräng eller -backe
stäppartad torräng
Basisk sandgräshed

43

TRIIDFATTIG MARK
21

Ljunghed
Kräkrished
övr rished
Sur sandgräshed
Fukthed

Torräng
421
422
423

Kal hygge

20

Ris- och gräshed
4ll
412
413
414
415

Fuktlövskog
141
142

15

Ekskog
Askskog
övr ädellövskog
Bokskog

Triviallövskog
131
132
133
134

41

Granskog
Tallskog
övr barrskog

Ädellövskog
121
122
123
124

öPPEN MARK

49

Fattigkärr
Rikkärr

Vass

URBAN MILJö, KULTURMARK
51

Aker, vall

52

Tomtmark

53

Fruktodling

54

övrig urban mark

Enbuskmark

32

Videsnär

33

Maritima lövsnär

34

övr buskmark
341
342

Sly av lövträd
Snår av taggiga buskar

Tab 1. Klassificeringsschema för översiktlig vegetationskartering
enligt Borg (1975). Modifierat för flygbildstolkning av M.Ihse
Classificationscheme of vegetation for medium scale mapping
by Borg (1975). Modified for aerial photo interpretation by
t1.Ihse. English translation in appendix 6.
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SKOG
ll

öPPEN MARK

Barrskog

inkl d:o med spridda träd och/eller snår

lll

torr tallskog (hällmarkstallskog, tallmo)
ll2 torr-frisk tallskog)
ll3 torr-frisk granskog )
ll4 torr-frisk gran-tallskog
ll5 fuktig tallskog (tallmosse)
116 fuktig granskog
12

32

barr-tr.iviallövskog
barr-ädellövskog

131 ekskog, torr
132 ekskog, frisk
(133 hässle,
134 askskog
135 övrig ädellövskog,
14

Bokskog
Blandskog av triviala och ädla lövträd

16

Triviallövskog
161 björkskog, torr
162 björkskog, frisk
163 övrig trivial lövskog, frisk
164 al- eller björkskog, fuktig

33

21

Barrsnår

22

Lövsnår
221
222

torra-fri ska
fuktiga

med eller
utan _plantor
och/eller
lövsly

Ris-gräsmark

Gräs-örtmark
331
332
333

34

35
4

torr
frist<-fuktig
fuktig (strandäng)
3331 sötvatten
3332 sa l tv a t ten

Myr
341
342

mosse
kärr (rikt-fattigt)

Vass

MINERALDOmNERAD MARK
41

SNAR

torrt-friskt l
fri sk t-fuktigt)

321 torr-fri sk
32Z fuktig (fukthed)

Ädellövskog

15

Hygge
3ll
312

Barrblandskog
121
122

13

31

Berg, hällmark
4ll
412

42

sur
)
basisk )

enl geologiskt
kartblad

Block, klapper-grus, sand
421
422

havsstrand
övrig

KULTURMARK

Tab 2.

51

Aker

52

Tomtmark

53

Park-trädgård

54

Ruderatmark

Klassificeringsschema för översiktlig vegetationskartering
enligt .R,Yberg & lkal<enberg(l975), Modifierat för flygbilds~
tolkning av M. Ihse.
Classification scheme of vegetation for medium scale mapping
by Ryberg & Drakenberg (1975). Modified for aerial photo
interpretation by M. Ihse. Engli~h translation in appendix 6.
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för att underlätta flygbildstolkningen. I tabell l redovisas det modifierade indelningssystem för naturtyperna som har använts i tolkningstesterna. Hällmark och blandskog (barrlövskog) har införts på den översiktliga nivån. På den detaljerade nivån har dels en annan fördelning
av hedsamhällena företagits, dels har naturtypen strandäng införts och
placerats under fuktängarna. Alvarmark förekommer inte inom försöksytorna och finns därför inte medtagen i det modifierade systemet.
Ryberg & Drakenbergs system
(För utförlig beskrivning se Ryberg & Drakenberg 1975, 1976)
Klassificeringssystemet är främst inriktat på detaljkartering i skalan
1:10 000. Det är uppbyggt efter ett logiskt kartografiskt system med
stor flexibilitet, som även möjliggör karteringar på olika nivåer. Nivå
l-3 där nivå 2 kan anses utgöra den översiktliga nivån för redovisning
i 1:50 000 skalan redovisas i bilaga 2. De största grupperna i schemat
är natur- och kulturmark. Naturmarken grupperas i sluten vegetation med
skog och snår ( > 30% täckning av träd och buskar) och öppen vegetation med fastmark, våtmark, myrmark och strand. Vid klassificeringen
utgår man från den aktuella vegetationens sammansättning och vissa av
de faktorer som påverkar utformningen. De behandlade växtsamhällena
ryms i stort sett också dessa inom den ram Sjörs använt i "Nordisk Växtgeografi" (1956).
Indelningsgrunderna baseras på fyra faktorer; fysionooiska, floristiska,
ekologiska och kulturpåverkade. Fysionomin visar vegetationens slutenhet med slutna ( > 60% krontäckning) och glesa (30-60% krontäckning)
skogar och snår samt öppen mark ( < 30% krontäckning) vegetationens
struktur dvs barr- eller lövskog, ris-, gräs- eller örtmark, myrmark
samt mark med dominans av minerogent underlag. Floristisk karaktär anger träd- och buskskiktets sammansättning grupperade i ett antal huvudgrupper. Av de ekologiska faktorerna läggs den största tonvikten vid
markfuktigheten, graderad i torra-friska och fuktiga typer, medan trofigraden endast markeras på myrmark. Indelningen efter livsformer i
ris-gräs- och örtmark kompletteras med seriebegreppet i hed-ängs- och
steppserier. Kulturfaktorerna är ungefär desamma som i Borgs system och
inkluderar även åldersbedömning
på skog i fyra (egentligen fem) klasser.
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De vegetationstyper som är möjliga att tolka i flygbilder och som kan
användas främst för översiktlig kartering redovisas i tabell 2. I bilaga
3 redovisas det ursprungliga klassificeringsförslaget från Ryberg & Drakenberg. Tabell 2 är resultatet av sammanfattningar (se bil 4) gjorda
efter den översikt av växtsamhällen som redovisas i Ryberg & Drakenberg
bil l (1975) och som bedömts vara möjliga att flygbildstolka efter erfarenheter från tolkningstester med Borgs system. I tabellen motsvarar
enheterna med versaler och tvåsiffrig kod Borgs översiktliga nivå. Inom varje huvudgrupp redovisas sedan enheterna på detaljerad nivå med
tresiffrig kod.
Jämförelser mellan Borgs och Ryberg & Drakenbergs system
Vid klassificeringen utgår Ryberg & Drakenberg från den aktuella vegetati'onens sammansättning samt från vissa av de faktorer som påverkar
utformningen. I Borgs system baseras klassificeringen på i förväg uppställda enheter, svarande mot bestämt avgränsade samhällen. Skillnaden
mellan systemen kan exemplifieras med följande: Borg karterar granskog
av blåbärstyp, Ryberg & Drakenberg redovisar denna enhet som "sluten
skog av gran, med ris - fältskikt av hedtyp på ·.frisk mark".
På den översiktliga nivån är dock skillnaderna mycket små, vilket kan
utläsas ur nedanstående tabellariska jämförelse. Klassificeringssystemen
skiljer sig i två avseenden. Det ena gäller gruppen trädfattig mark enl
Borg, som ingår i skog som "gles skog" enl Ryberg & Drakenberg. Det
andra är uppdelningen av ängstyperna i torr, fuktig och övrig äng enl
Borg, vilket endast motsvaras av gräs-örtmark enl Ryberg & Drakenberg.
På detaljnivån, som redovisas i bil 5, har alla enheter i Borgs system
redovisats, med undantag av fältskiktstyperna i skog, som endast är
summariskt behandlade.
Ryberg & Drakenberg har den största differentieringen inom skogsmarken,
Bor0 inom den öppna marken. På skogsmark gör Ryberg & Drakenberg en
differentiering i första hand av fuktighetsförhållanden och därefter
sammansättningen av fältskiktet i ris-, gräs- och örttyper ( ej redovisat här). De definierade fältskiktstyper som Borg arbetar med kan i
viss mån vara jämförbara. På den öppna marken använder Borg en mera detaljerad uppdelning med definierade växtsamhällen. En beskrivning av
de enheter som ingår i de olika ris-, gräs- och örtmarkerna i Ryberg &
Drakenbergs system ges i bilaga 4.
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Jämförelse mellan Borgs och Ryberg & Drakenbergs indelningssystem för
vegetationsklassificering på översiktlig nivå
enl Borg

enl Ryberg &Drakenberg
( ) anger mera detaljerad indelning

Barrskog
Blandskog
Ädellövskog
övrig lövskog
Fuktlövskog
Kal hygge
Trädfattig mark m barrträd
ädellövträd
övr lövträd
Enbuskmark
Videsnår
r.1aritima lövsnår
övrig buskmark
Ris- och gräshed
Torräng
Fuktäng
övrig äng
Hällmark
öppen mosse
skogklädd mosse
Kärr
Vass
Kul turmark

Barrskog, tät
Barrblandskog, tät
Ädellövskog, tät
Triviallövskog, torr, tät
Triviallövskog, fuktig (sumplövskog)
Kal hygge
Barrskog, gles
Ädellövskog, gles
Triviallövskog, gles
Barrsnår
Lövsnår (fuktiga)
Lövsnår (torra-friska)
Lövsnår (torra-friska)
Ris-gräsmark
Gräs-örtmark (torr)
Gräs-örtmark (fuktig)
Gräs-örtmark (frisk-fuktig)
Berg, hällmark
~1yr (mosse)
Myr (mosse m gles skog)
Myr (kärr)
Vass
Kulturmark
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UNDERSöKNINGSMETODIK
Arbetsgången vid metodundersökningen kan kortfattat beskrivas
de steg.

)-

följan-

val av försöksområde

representativa naturtyper, variationsrika områden

studier av bakgrundsmaterial

litteratur och kartor, t ex topografiska, ekonomiska, geologiska
kartor och skogskartor

fältrekognosering

dels allmän överblick över området
dels detaljerad fältkännedom i
referensområden

tolkning

gränsdragning och klassificering
på ritfilm i stereoinstrument

fältkontroll

med flygbilder för stereobetraktning göres linjeinventering,
stickprovskontroll eller totalundersökning

kart-framställning

överföring av tolkningsöverlägget
till kartunderlag manuellt eller
i överföringsinstrument

analys av tolkningsresultat

redovisning i form av matriser,
tabeller och gränskartor

Det egentliga tolkningsarbetet i anslutning till föreliggande rapport
startades sommaren 1975. För fältrekognoseringen utnyttjades vegetationssäsongen 1974 i avseende på såväl den allmänna överblicken som på
detaljerna inom referensytorna i försöksområdet Linköping-Bjärka Säby.
Inom övriga försöksområden fanns redan en allmän kännedom om de förekommande naturtyperna. För referensområden inom dessa utnyttjades befintliga, detaljerade fältkartor.
Våren 1976 startade tolkningstesterna inom övriga försöksområden. Undersökningen av tolkningsnoggrannhet baseras till största delen på heltäckande tolkning.

2-MB
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Fältkontrollerna, som krävs för utvärderingen av tolkningsresultaten
har alla utförts efter tolkningen. Förutsättning för bedömning av tolkningsresultaten är att exakt samma punkt studeras i bild och fält.
Orienteringen i syd- och mellansvensk terräng går mycket lättare och
snabbare än i fjällterräng, främst beroende på de många skarpa kulturpräglade gränserna. Vissa orienteringsproblem finns inom skogsområdena.
I de flesta försöksområdena är fältkontrollen total.
För att underlätta analysen av tolkningsresultaten för bearbetningen
av den stora mängden data, ca 3 000 observationer, har Naturgeografiska institutionens bordskalkylator, HP 9810 utnyttjats. Indata har
därvid varit den avgränsade ytans nummer och de för ytan erhållna
fält- och tolkningskoderna. Koderna av växtsamhällena framgår av tab
och tab 2. Genom olika sorterings- och utskriftsprogram har materialet
snabbt kunnat analyseras på olika sätt som t ex utskrift av tolkningsmatriser på detaljerad och översiktlig nivå och listor på feltolkade
ytor. Vidare har kartritning och korrekturläsning av kartorna underlättas genom utnyttjande av olika sorteringsprogram.
BESKRIVNING AV FöRSöKSm1RADENA
Försöksområdena och deras läge framgår av fig l. Urvalet av försöksområden har främst gjorts med hänsyn till att flertalet vegetationstyper i de båda använda klassificeringssystemen skall vara representerade. ~1öjligheten att snabbt erhålla fältdata och utnyttja redan befintligt material har också påverkat urvalet.
Oet visade sig ej möjligt att få alla naturtyper i klassificeringssyste~en representerade. Några mycket speciella naturtyper och områden är ej medtagna, nämligen oceaniskt betingade naturtyper i Västsverige, samt alvarmark på öland och Gotland. Område 3 med skärgårdsvegetation har främst undersökts av L Granath och redovisas i separat
rapport.
Med detta urval av försöksområden blir dock de flesta växtgeografiska
zonerna i Sverige representerade, förutom vissa barrskogsregioner och
fjällregioner. Dessa har tidigare behandlats av Ihse & Wastenson (1975).
För varje delområde ges nedan en kortfattad vegetationsbeskrivning samt
beskrivning av läge, areal, morfologi, berggrund, jordart och klimat.

19

l. Linköpinq-Bjärka-Säby i österqötlands länmellanbyqd-skoqsbyqd i sydliga barrskoqsreqionen dominerad av morän och finsediment, kalkfattiqt område
2. Tullgarn-Likstammen i Sörmlands länjordbruksbygd-skogsbygd i sydliga barrskogsregionen, sprickdalslandskap med berghällar och sedimentfyllda dalgångar, både
kal kr i kt och !(al kfatti gt område
3. Ängsö-Norrpada i Stockholms län omfattar innerskärgård-ytterskärgård
4. Stenshuvud-Linderödsåsen i Kristanstads länjordbruksbygd på sandslätt i sydliga lövskogsregionen samt mellanbygd på moränmark,
omfattar även torra kalkrika områden

Figl. översiktskarta
över försöksområdenas l äg e.
Location map of
the test sites.
Linköping-Bjärka-Säby, Östergötlands län
Undersökningsområdet är beläget söder om Linköping i Östergötlands län.
Fig 2 visar de fyra testytor som utvalts inom området. De tre småytorna omfattar ca lO km 2 vardera, den större ca 100 km 2 . Berggrund,
jordart och klimat spelar stor roll för vegetationen och är dess naturliga förutsättning. Kulturpåverkan och markanvändning påverkar och
rubbar dessa faktorer och påverkar i hög grad förutsättningarna för
olika växtsamhällen.
Berggrunden utgörs till största delen av Smålandsgranit.
Inga av de sparsamt förekommande diabasstråken där man kan förvänta
en artrikare flora, finns inom området.

§eolo~i.

)

.

Söder om Linköpingsslätten övergår landskapet i en mellanbygd där
sedimentjordarna i dalgångarna får allt mindre utbredning och små otaliga moränklädda kullar sticker upp. Landskapet blir småskuret och
sönderstyckat. Längst söder ut, i St ~1örken-området, dominerar

Fig 2.

översiktskarta över testytornas läge i Linköpingsområdet.
Location of the test plats within the Linköping area.

21

moränen. Glacifluviala avlagringar är sparsamma. En del av slakaåsen
går genom Bjärka Säby,och vid Vinstorp, strax söder om Landeryd finns
små sandavlagringar. Sambandet mellan vissa jordarter och markanvändning är tydligt. Finsedimentområden är uppodlade, de små moränklädda
kullarna lövskogsklädda, de större moränområdena barrskogstäckta. Rullstensåsarna har torra växtsamhällen, torrbackar eller tallskog. Vissa
av de generella samband mellan jordart och vegetation som tycks existera har främst utnyttjats för fältskiktsbestämningar i skog och de beskrivs närmare under tolkningsindikatorer för skogsmark.
och ve9,!;tation. Vid valet av testytor har så stor variationsrikedom som möjligt eftersträvats. På den översiktliga nivån finns
23 av 24 naturtyper, medan endast 30 av 53 tänkbara naturtyper är representerade på den detaljerade nivån. största delen av områdena domineras av småjordbruk, där de små gamla åker- och betesmarkerna förbuskats
och/eller skogsplanterats, vilket ofta ger svårtydbara naturtyper både
i fält och i bild.
~1a_rkanvändniQ.9

Större områden med gammal barrskog finns endast i St Härkenområdet och
inom västra delen av Landerydsytan. Den mesta skogen är planterad. Planringarna har skett vid flera olika tidpunkter. stora kalhygget visar
också att ett intensivt skogsbruk pågår i de östra delarna. Granskog
dominerar. De flesta fältskiktstyper finns representerade, om ej alltid i typisk utformning. Vanligast är dock ristyperna. Ädellövträden,
främst ek, dominerar i Bjärka Säby-området, men övriga ädellövträd är
också rikligt förekommande. Fältskiktet utgöres oftast av fattiga grästyper. De glesa,betade hagmarksskogarna karakteriserar stora delar av
området kring Stångån. Sumplövskogarna består av alskog. De är små men
talrika. Av den öppna markens samhällen är det främst ängstyperna som
dominerar. Gräsrik ljunghed finns endast på ett ställe i östra delen
av St r·1örkenytan. Torrbackarna av vanlig typ är små, ibland ej av karteringsbar storlek. Friskängar och fuktängar är de vanligaste ängstyperna. Fuktängarna är nästan uteslutande högörtstyper. Också de är
oftast små, men två större områden på torv- och kärrmark finns. Hällmarkerna är mycket sparsamma och oftast ej av karteringsbar storlek.
Kärr och mossar är sparsamt förekommande och små.
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Vitemölla-Linderödsåsen, Kristianstads län
Området är beläget i Kristianstads län i östra Skåne, ca 45 km söder om
Kristianstad. Figur 3 visar de två testytorna, Brösarp-Vitemölla,
33 km 2 och Linderödsåsen 12 km 2 . Testytorna har valts främst för att
komplettera de naturtyper, som ej förekom i Linköpingsområdet och som
finns i L Borgs indelningssystem, nämligen gräsrik tallskog på sand,
bokskog, ljunghed, sur och basisk sandgräshed och stäppartad torräng.
Brösarp-Vitemölla är ett öppet jordbrukslandskap med stora fruktodlingar. Tre delar kan urskiljas: det betade backlandskapet kring
Brösarp, den odlade slätten mot havet och skogsområdet i norra delen.
Geologj. Berggrunden utgörs av gnejser (Magnusson et al 1963). Den
täcks av mäktiga lösa jordlager, minst 45 m och består främst av sand
och grovmo (De Geer 1889). Morän antas täcka hela området men är i stor
utsträckning dold av sandavlagringar i backlandskapet och på slätten.
Dessa avlagringar, bildade i dödismiljö, är typiska för det östskånska
backlandskapet (Lundqvist 1969). Backlandskapet får sin karaktär dels
av de ursprungliga sandavlagringarnas form, dels av de terrasser som

/

Fig 3.

översiktskarta över testytornas
läge i Vitemölla-Linderödsområdet.
Location maps of tests sites in the
area of Vitemölla-Linderödsåsen.
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Verkeåns meandrar givit upphov till i senare tider. Sanden har hög
kalkhalt utom i de översta lagren. Ett större område med rullstensgrus
finns vid Maglehems Dra.
Arsmedelnederbörden är 650 mm. Martonnes humiditetstal är 30,
vilket betecknar en övergång mellan torra (subarida) och tämligen torra
(kontinentala) klimat. Lokal- och mikroklimatet i det mycket kuperade
backlandskapet blir starkt växlande och påverkar i hög grad vegetationen.

~·

Vegetation och markanvändnin]. Backlandskapet är utnyttjat som betesmark. Här förekommer de flesta ängstyperna och på de magraste markerna
ljunghed, oftast med enbuskar. Vissa av sandmarkerna har tallplanterats,
de flesta så sent som på 1950-talet, några i början av 1900-talet. Ett
stort sammanhängande bokskogsområde finns, Maglehems Dra (Lindgren 19681969) norr om Brösarps backar. I stora delar av de övriga bokskogarna
har det skett granplanteringar. Knappast några fuktområden förekommer,
endast ett kärr.
Linderödsåsen 12 km 2 kring trakten av Hörröd är ett blandat skogs- och
småbruksområde, ganska likt St r·1örkenområdet vid Linköping. Här finns
dock en större sammanhängande slätt.
Berggrunden utgörs av gnejser, täckta av steniga, jämna, enformiga moränmarker. En rullstensås finns i östra delen och på flera
mindre områden utanför denna finns svämsand, s k mosand (De Geer 1889).

~eolo~i~

r-1arkanvändnin9.z vewa.;t_ion. En stor del av de vidsträckta fäladsmarker
som De Geer beskrev har med all sannolikhet skogsplanterats, då skogen
nu dominerar området. Betesmarken upptar fortfarande tämligen stora
arealer men bildar sällan stora sammanhängande ytor. Det är främst enbeväxta ljunghedar samt torra ängstyper på de sandiga backarna. Två
stora lövskogsområden med dominans av bok-finns, i övrigt gran- och
tallplanteringar. De flesta typer av skogar är representerade. Fuktstråk med alskog är talrika, Några fuktängar med videsnår finns kring
ett av de tre kärren.

t.
the

Tullgarn-Likstammen, Sörmlands län
Figur 4 visar försöksområdets läge och de tre testytorna, Området är
beläget 50 km söder om Stockholm i Sörmlands län.
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Fig 4.

översiktskarta över testytornas läge i Tullgarn-Likstammenområdet.
Location of the test plats within the Tullgarn-Likstammen area.

Tullgarnsnäset-Vagnhärad har en areal av 30 km 2 varav Näsudden är 16 km 2 .
Gränsen mellan den norra skogbeväxta delen och den södra uppodlade delen
är mycket markerad.
Geologj. Berggrunden består till största delen av gnejs, där mycket av
berggrunden går i dagen som stora hällar. Insprängd i gnejsen finns
~indre områden med kalidominerad leptit, urkalksten och ett mindre dia~
ritområde, samtliga presumtiva områden för rikare växtsamhällen. Landskapet karakteriseras av ett storskaligt sprickdalslandskap med lerfyllda sprickdalar och ur dem uppstickande större eller mindre urbergshällar omgivna av morän.
t1artanvändning och veggtatiOJ1. I de lerfyllda sprickdalarna finns stora
åkermarker och mellan dem relativt stora skogsområden, där hällmarkstallskog och lavbevuxna hällar dominerar. I skyddade lägen finns rika
ädellövskogar och gamla, väl utbildade fuktlövskogar, även dessa botaniskt rika. De glest bevuxna hagmarkerna som karakteriserade stora delar av Linköpingsområdet, saknas helt här och en stor del av betesmarkerna finns på strandängar. En större mosse finns inom testområdet men
endast ett fåtal kärr, av vilka de flesta är trädbevuxna. Antalet
botaniskt rika områden, främst sumpskogar och kärr, är större än man
kan förvänta sig av de allmänna geologiska förhållandena.
I Likstammen-området har tolkningstesterna utförts längs en profillinje
4 km lång. Området skiljer sig väsentligt från Tullgarnsnäset-Vagnhärad
och är helt skogklätt. Urberget dominerar helt. Terrängen är småkuperad
med dominans av hällmarkstallskog på topparna. I sänkorna är kärr och mosmossar lokaliserade och där finns också åtskilliga stråk av fuktlövskog.
främst björkskog. Myrmarkerna är öppna eller skogklädda.
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BILDMATERIAL
Målsättningen för denna metodstudie har varit att finna ett flygbildsmaterial, som möjliggör en snabb och säker vegetationskartering på länsoch kommunnivå enligt de klassificeringssystem som redan tidigare finns
utarbetade (se s 10). Flygbilderna skall främst användas för kartering
på översiktlig nivå men även kartering på detaljnivå är aktuell. Det är
nödvändigt att studera effekten av filmtyp, fotograferingshöjd och fotograferingstidpunkt för att finna det optimala flygbildsmaterialet.
Det är naturligtvis viktigt att undersöka användbarheten av det pankromatiska flygbildsmaterial eftersom det täcker hela landet, och då
främst omdrevsbilderna i skalan 1:30 000. Höghöjdsbilderna i skalan
1:60 000 har dock ej medtagits i undersökningen, då redan en allmän
bedömning för fjällvegetationens del visade att dessa var klart otillräckliga. Ingenting har sedan framkommit som tyder på att dessa skulle
vara mera användbara i syd- och mellansvensk terräng.
Pankromatiska omdrevsbilder i skalan 1:30 000 har tidigare utnyttjats
vid vegetationskarteringar. De har då till största delen använts som
karteringsunderlag vid fältarbete, främst för gränsdragning. KUchler
(1967) rekommenderar flygbilder som karteringsunderlag och beskriver
en metodik. Inga egentliga tolkningstester har hittills skett, förutom i fjällterräng (Ihse-Wastenson 1975), där man klart skiljt mellan fältbaserade kunskaper och kunskaper, hämtade från flygbilderna.
Wallsten-Hanssan (1969) har gjort vissa allmänna iakttagelser med avseende på flygbildstolkning i pankromatiska bilder. Det är viktigt
att kunna fastslå detta bildmaterials möjligheter men framför allt
dess begränsningar.
Tidigare undersökningar av Wastenson et al (1972) visade att stora
skillnader kunde föreligga i tolkningsresultat vid trädslagsdifferentiering i pankromatiska bilder beroende på fotograferingstidpunkt.
Omdrevsbilderna, som ju är framställda för kartläggningsändamål, där
man vill ha så lite skymmande vegetation som möjligt, kan då vara från
en tidpunkt som är olämplig för vegetationskartering.
)S-

Tolkningstesterna har fått sin tyngdpunkt på !R-färgbilder, eftersom
förutsättningarna för differentiering av olika typer av vegetation är
störst i det nära infraröda våglängdsområdet 0,7-0,9;um. skillnaderna
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spektral reflektion mellan olika arter är flera gånger större där än i
det gröna våglängdsområdet omkring 0,5 1um vilket framgår av figur 5.
För att få tillgång till JR-färgbilder har specialfotograferingar hittills fått tillgripas. Sommaren 1974 fotograferades Linköpings- och
Tullgarnsområdena, området Brösarp-Linderödsåsen 1975 och 1976. Specialfotograferingar i anslutning till försöken med multispektral svepradiometer (Wastenson, Boberg, Gustavsson, Ihse 1977) och jordartskartering (Lunden 1977) har skett i Linköpingsområdet vid två olika tidpunkter under 1975. Dessa bildmaterial har också utnyttjats vid undersöknin9en.
I tabell 3 ges en sammanställning av det bildmaterial som använts inom
varje försöksområde. I tabellen är bildmaterialen förtecknade efter
försöksområden och inom varje område i den ordning de tolkats. De material som bedömts ha de sämsta tolkningsmöjligheterna har tolkats
först, nämligen pankromatisk film 1:30 000 och därefter JR-färgfilm
1:50 000. JR-färgfilmen 1:30 000 inom Vitemölla-Linderödsåsen-området
har dock tolkats efter JR-färgfilm i skalan 1:20 000. Fotograferingen
i skalan 1:30 000 skedde först 1975 och bilderna fanns ej tillgängliga
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Omr&de

Bildnummer

Flyghöjd

Skala

Film

!R-färgfilm

Datum

LINKOPING-BJIIRKA Säby
Bjärka Säby

8F 74 671 pfi Dl 10-11

3 000

l: 20 000

St t·1örken

"-

3 000

l :20 000

sturefors

72 Fj 079

4 500

l :30 000

Pankromatisk film
(Double x Aerographic)

720902

"

8F 74 67lpfi Dl 12-13. 3 000

l :20 000

!R-färgfilm
(Aero c hrome I R)

740807

"
"

8F 75 679pfi Dl 10-12

3 000

l: 20 000

8F 74 67lpfi 11 06-07

7 500

l :50 000

Landeryd

8F 74 67lpfi 11 6-8

7 500

l "50 000

08-10

-

l

l

LlflD~R~D5Jl:SEN

Vi temö11 a-Brösarp

20 74 674pfi Dl 06-10

3 000

Linderödsåsen

"

14-15

3 000

l :20 000:
l :20 000:

Vi temö11 a-Brösarp

2F 76 684pfi Dl

4-6

4 500

l :30 000

"

8-10
9-10

4 500
4 500

1:30000
l :30 000
1:30000

Linderödsåsen

"

JR)

- " -

i

VITEt·10LLA-

-

(Aer~chrome

l

740807

"

750527

-"- " -

"
740807

- " - " - " -

740808

"
760612

-"-"-

760612
760629

TULLGARN-L I KSTAMt·1EN
Näset

71 la 091 13-15

4 500

Näset-Vagnhärad

71 Hj 091 13-14

4 500

1:30000

t1örkö, Näset

9H 74 673pfi Dl 13-16

3 000

l: 20 000

Narasjön

"

l 0-12

3 000

l :20 000

3-4

3 000

l :20 000

Likstammen

Tab 3.

l

k-

"

Pankromatisk film
(Double x Aerographic)

710601

!R-färgfilm

740823

-"-

(Aer~chrome

- " -

"
JR)

"
"

"

Data över utnyttjat flygbildsmaterial
Data for used aerial photographs

förrän efter fältsäsongen. Fältarbetet skulle givetvis baseras på det
bildmaterial som gav mest detaljerat underlag, nämligen 1:20 000.
Endast i en testyta, stureforsytan i Linköpingsområdet, kan jämförelse
mellan fyra olika bildmaterial göras, nämligen pankromatisk film
1:30 noa, !R-färgfilm 1:50 ooo, !R-färgfilm 1:20 ooo vårbilder samt
IR-färqfilm 1:20 000 sommarbilder.
Då mer än en fotograferingsfaktor varierats kan generella slutsatser
om fotograferingshöjd, -tid och filmslag ej dras utan tolkningsresultaten kan endast relateras till den i bildmaterialet gällande kombinationen av fotograferingsfaktorer. Bildmaterialet möjliggör jämförelser
mellan tolkningar som skett i pankromatisk film l :30 000 och i !R-färgfilm 1:20 000 inom samtliga områden utom i Vitemölla-Linderödsområdet.
!R-färgfilm i skalan 1:30 000 har endast testats i det området, !Rfärgfilm i skalan 1:50 000 endast i Linköpingsområdet.
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Valet av fotograferingshöjd påverkas av flera faktorer. Ur ekonomisk
synpunkt bör man välja ett småskaligt material.· IR-färgfilmens goda
möjligheter att penetrera dis underlättar detta val. Det är också fördelaktigt att ha ett så litet antal bilder som möjligt att arbeta med.
Klassificeringssystemen, med två nivåer, översiktlig och detaljerad,
gör det nödvändigt att också söka småskaligare material. För översiktlig nivå har fotografering skett i skalan 1:50 000, en skala som var
tillräcklig för fjällvegetationskartering kompletterad med skalan
1:20 000, eftersom klassificeringssystemen omfattar fler enheter för
mellansvensk terräng. I skalan 1:20 000 och 1:30 000 har främst tolkningsmöjligheterna på detaljnivå undersökts. Avsikten var även här att
söka ett så småskaligt bildmaterial som möjligt. Vid tidigare metodundersökningar på detaljnivå, bl a trädslagsidentifiering i skala
l :20 000 (~Jastenson et al 1972) och myrvegetation ( Björkbäck et al
1973) samt vid några detaljerade vegetationskarteringar av bl a strandängar (Wallentinus 1972) och Brösarps norra och södra backar (Mathiasson 1971 och Andersson 1971) har nämligen bilder i skalor på 1:10 000
eller större använts.
Fotograferingstidpunkten spelar stor roll.Vid vegetationskartering för
heltäckande kartering bör de flesta växtsamhällen ha nått sin maximala
utveckling. Wastenson et al (1972) visade emellertid att IR-färgfilmen
var mindre känslig för växtsäsongen än övriga filmslag, dock med bättre
möjligheter till trädslagsdifferentiering vid lövsprickningstid. Bildmaterial för den nu aktuella undersökningen finns· från följande fotograferingstider: mitten av maj, början av juni, slutet av juni, början
av juli samt huvuddelen från början av augusti.

TOLKNINGSINSTRUMENT
Zeiss Jena Interpretoskop (fig 6) har använts vid så gott som samtliga
tolkningstester. Zoommöjligheterna gör det överlägset andra tolkningsinstrument när det gäller heltäckande kartering, Instrumentet möjliggör små förstoringar för översikt vid gränsdragning och större förstoringar upp till 16 ggr vid klassificeringar. För att kunna till-
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Fig 6.

Zeiss Jena Interpretoskop
Zeiss Jena Interpretoscope

godogöra sig all den information som finns i småskaliga !R-färgbilder
i skalan 1:50 000 krävs ett tolkningsinstrument med förstoringsmöjligheter upp till ca lO ggr. För upptäckt av minsta registrerade objekt
krävs minst 2-3 ggrs instrumentförstoring, medan identifieringen ofta
kräver större förstoring,ca 5 ggr. Arbetar man i småskaligt bildmaterial är risken stor för att ett litet objekt undgår upptäckt, om det
ej kraftigt avviker från omgivningen eller om det ej kan förstoras så,
att det upptar en förhållandevis stor del av synfältet. Bilder i skalan 1:20 000 förstoras ca 5 ggr för god klassificering till en betraktningsskala omkring 1:4000. För motsvarande betraktning av bilder i skalan 1:50 000 krävs lO ggrs förstoring. Moderna filmer tål så stor förstoring utan att kornigheten i filmen stör tolkning.
Vid tolkningen som sker på transparent överlägg direkt på bilden, kan
man emellertid ej markera allt man ser (Ihse-Wastenson 1975 s 38). För
detaljerad gränsdragning från !R-färgfilm i skalan 1:30 000 har därför
~!ild B8 Aviograph (fig 7) använts i ett område för ritning. Jungner
Sterant stereoskop har också testats för översiktlig kartering i ett
område. För överföring till ortogonalprojektion har Wild B8 Aviograph
använts.
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Fig 7.

Wild B8 Aviograf
Wild BS Aviograph

TOLKNINGS~1ETODER

Tolkningstesterna har till största delen skett som heltäckandei~vente
ring. Linjeinventering, som var mycket lämplig i fjällterräng, kan praktiseras i skogsområden men visar sig vara mindre användbar i kulturlandskapet. Linjeinventering har därför bara skett i ett område, skogsområdet vid Likstammen. Inventeringslinjens sträckning följer en stig,
vilket avsevärt underlättar jämförelsen mellan olika bildmaterial och
gör att man kan vara säker på att man tolkar samma område i olika bilder.
Den metodik som utarbetades för tolkning av fjällvegetation (Ihse-Wastenson 1975 s 39 f) har också i huvudsak tillämpats här. I korthet
kan tolkningsmetoden beskrivas i följande steg.
A.

Gränsdragning
l. Homogena enheter avgränsas på helt transparent plastfilm som
överlägg på diapositiv. ~-1arkering sker med tuschpenna av O, 13 mms
bredd. Detta sker i Zeiss Jena Interpretoskop vid 2-5 gånger förstoring.
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2. Den minsta yta som avgränsas motsvarar 50x50 m i verkligheten.
Dels sätter den relativt grova rittekniken praktiska begränsningar för inritning av minimiytan, dels finns det begränsningar i
möjligheterna att redovisa så små ytor i kartform, där 0,5 cm bedömts vara minsta läsbara enhet. På detaljerad nivå är minsta
karteringsbara enhet 50x50 m (0,25 ha) i verkligheten, och på
översiktlig nivå 250x250 m (6,25 ha). I nedanstående sammanställning visas hur stora motsvarande områden blir i olika skalor.
minsta objekt
i verkligheten
50 m
250 m

motsvarar
1:20 000
2,5 mm
12,5 mm

bi l dska l an
1:30 000
1,7 mm
8,3 mm

1:50 000
l mm
5 mm

3. Följande generaliseringsprinciper kan förtjänas påpekas eftersom generaliseringen är det största problemet.
-ytor som uppnått minimiarealen, i form av en kvadrat eller rektangel med minsta bredd motsvarande l mm i redovisningskartsskalan, avgränsas som skilda enheter.
a k-

- avståndet mellan två sådana intill varandra liggande enheter
skall överstiga den minsta karteringsbara enheten för att avgränsas separat, annars generaliseras de till en enhet. Genomskinliga
mallar med rutor och kilar i olika storlekar är ett bra hjälpmedel
vid storleksbedömning.

s-

- i möjligaste mån bör gränsdragningen ske så att fysionomiskt närbesläktade vegetationstyper grupperas tillsammans. Detta innebär
i grova drag att skogs- och buskmarker bildar en grupp, öppen
mark med åker, hed och äng en annan. Endast i undantagsfall bör
områden mindre än den minsta enheten påverka bedömningen.
B.
s

Klassificering
l. Klassificeringen sker vid 8-15 ggr förstoring.
2. Ett växtsamhälle i taget tolkas över hela modellen, vilket ger
enhetligare bedömning och bättre referensramar. Den första differentieringen görs mellan skog och öppen mark. Därefter görs klas-
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sificeringen barrskog-lövskog och i nästa steg differerentiering inom barrskogarna efter art, ålder och i viss mån fältskikt, inom
lövskogsytorna efter art. På den öppna marken urskiljs först den
urbana marken med åker, vall och bebyggelse, därefter de olika
hed-, ängs- och kärrtyperna.
3. Informationen från topografisk karta, geologiska kartor och
skogskartor överförs på genomskinligt överlägg till bildskala i
erforderlig omfattning och utnyttjas direkt vid klassificeringen.
4. Osäkert tolkade områden markeras med streckade gränser.
5. Varje avgränsning markeras med kodsiffra för vegetationstypen
(se tab l, 2), punktobjekt med tecken.
6. Före fältarbetet förses varje avgränsning med ett löpande nummer för att underlätta noteringar i separat fältdagbok och för
att möjliggöra bearbetning i datamaskin.
Resultatet av tolkningen blir en bildskiss i centralprojektion,
som manuellt eller via överföringsinstrument, t ex stereo Facet
Plotter (fig 8) eller karteringsinstrument som Wild B8 Aviograph,
måste överföras till kartunderlag.

Fig 8.

stereo Facet Plotter (OMI). Instrument för
överföring till karta från flygbild.
Stereo Facet Plotter (Ot1I} .Eq'.liment for
transformation from aerial photo to map.
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FÄLTKONTROLL
Vid undersökningens början fanns vegetationskartor (fältkartor) framtagna för andra ändamål inom begränsade delar av de olika försöksområdena. Från Linköping-Bjärka Säby-området finns två sådana kartor,
dels en detaljerad vegetationskarta i skalan 1:10 000 över en del av
Bjärka Säby-ytan, dels en översiktlig karta i skalan 1:50 000 över Linköpings-Landerydsytan (Borg 1975). Inom Vitemölla-Linderödsområdet
finns tre naturreservat och från dessa finns detaljerade vegetationskartor i skalan 1:10 000, dels över Vitemöllaområdet (LjungbergPersson 1973), dels över Brösarps södra backar (Andersson 1971) och
dels över Brösarps norra backar (Mattiasson 1971). Inom Tullgarnsområdet finns ett utmärkt fältmaterial i form av en vegetationskarta
i skalan 1:10 000 på detaljerad nivå samt en karta i skalan 1:50 000
på översiktlig nivå över Näset-Narasjöområdet som välvilligt ställts
till förfogande av t1 Ryberg och B Drakenberg, Bergianska stiftelsen,
Stockholm. Tolkningen i !R-färgbilderna gav oftast en mera differentierad bi l d än dessa kartor och komp l etterande fältkontro 11 er måste
göras. Befintliga kartor utnyttjades givetvis inte förrän tolkningsarbetet var avslutat.
största delen av det fältmaterial sorr. använts som jämförelse vid tolkningstesterna består av egna data, insamlade under vegetationsperioderna 1974-76, samt material insamlat av botanister från Lunds universitet inom ramen för aktuellt projekt. Y Persson fältkontrollerade avgränsade områden i stureforsytan sommaren 1975 och ~1 Hammer fältkontrollerade på motsvarande sätt två områden, Linderödsåsen och
Brösarps norra backar, sommaren 1976.
Fältarbetet har bestått av såväl en allmän fältrekognosering och undersökning av referensområden före tolkningen som detaljerade fältkontroller efter tolkningen. I samband med den allmänna fältrekognoseringen, som behövs för en allmän överblick över försöksytorna och
de vegetationstyper man kan förväntas finna, skedde också en detaljundersökning av ytor med typiska växtsamhällen, referensytor. I dessa
referensytor klassificerades vegetationen på detaljerad nivå och dessutom upprättade~ noggrann ståndsortsförteckning samt en enkel frekvensoch täckningsgradsskala av träd-, busk- och fältskikt. De flesta ytorna är också dokumenterade med markfotografier.
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I Linköpingsområdet studerades ett 20-tal referensytor utvalda med
hjälp av L Borg vid Botaniska institutionen vid Lunds universitet. Endast en referensyta från varje växtsamhälle blev här representerad.
Variationen inom ett växtsamhälle är emellertid så stor att det ofta
behövs flera referensytor för att någorlunda täcka in variationsvidden.
I Tullgarnsområdet, där för övrigt ett annat klassificeringssystem användes (Ryberg&Drakenbergs) ökades antalet referensytor till det
dubbla. Dessa ytor valdes med utgångspunkt från en detaljerad fältkarta omfattande drygt 200 ytor över Mörkö(av B Drakenberg). Området
ligger nära Tullgarn, ytorna detaljstuderades i !R-färgbilder 1:20 000.
Med utgångspunkt från kartan och variationerna i !R-färgbilderna valdes de drygt 40 referensytorna, som sedan besöktes i fält. I Vitemöllaområdet användes som referensytor de speciella sandvegetationssamhällena
från den detaljerade fältkartan över Brösarps södra backar (Andersson
1971). Dessa ytor hade ej fältkontrollerats före tolkningen.
Som tidigare nämnts är den metodik med inventeringslinjer, som användes vid undersökningen av fjällvegetation (Ihse-Wastenson s 40) är
inte praktiskt användbar i ett kulturlandskap med många icke tillgängliga ytor. I skogsområden är den dock användbar och har också tilllämpats i Likstammenytan. Fältkontrollen kan i stället göras genom
stickprov i slumpmässigt valda ytor, vilket skett i Landerydsytan, eller genom total fältkontroll av alla avgränsade ytor som skett i Linköpings- och Vitemöllaområdena. I Tullgarnsområdet kunde fältarbetet
inskränkas till kontroll dels av områden, där tolkningarna ej överensstämde med Drakenbergs fältkarta, dels sådana nya områden som tolkats
men ej fanns avgränsade på fältkartan.
Varje avgränsad yta har uppsökts. Klassificeringen, som skett på detaljerad nivå, har kompletterats med enkel ståndortsförteckning av de tre
till fyra vanligaste arterna samt med en frekvens- och täckningsgradsfördelning av de dominerande arterna i träd-, busk- och fältskikt.
Förutom klassificeringen av naturtypen gjordes en uppskattning av åldern på barrskog i fyra klasser samt en bedömning dels av buskskiktets
höjd och täckningsgrad dels av viss kulturpåverkan, främst betning och
igenväxning. Den minsta yta som avgränsats är ca 50x50 m. r·1indre enheter kan naturligtvis urskiljas både i fält och i bild och från ett antal sådana punktobjekt finns fältanteckningar, som underlag för vidare
analyser. Dessa områden har ej markerats på kartorna.
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l.

).

De problem som uppstår i fält vid klassificeringen rör främst människans påverkan av de olika växtsamhällena genom olika bruknings- och
kulturmetoder. Ju mer kulturinfluerat ett växtsamhälle är, desto mer
instabil är dess vegetation. Detta gör att variationsvidden på vissa
växtsamhällen blir mycket stor och att gränsen mellan olika naturtyper
ibland blir mycket diffus. Ett flertal faser finns inom ett samhälles
kulturpåverkade utveckling. Vissa problem kan också uppstå vid bedömnin~ av gles skog. Skall den klassificeras som skog eller trädfattig
mark? Bedömningen av tätheten i bilderna görs från krontakets täckning,
medan man i fält upplever täthet främst genom stamtätheten.
Som fältunderlag har !R-färgbilder i skalan 1:20 000 använts. På dessa
läggs det transparanta tolkningsöverlägget, där de avgränsade ytorna
har numrerats med löpande nummer. Flygbilderna har i de flesta fall
varit monterade för stereobetraktning i bildhållare och med fickstereoskop. Stereobetraktningen är ej helt nödvändig men ger främst hjälp
vid orienteringen inom öppna områden. I skogsområden blir ljuset tyvärr oftast för svagt för dessa diakopior. Med detta underlag av fuktkänsliga diapositiv är man dessutom mycket beroende av vädret. Ett bra
alternativ, att användas som orienteringsunderlag, är de svartvita
papperskopior, kontaktkopior, som kan levereras av statens lantmäteriverk i samband med beställningen av färgdiapositiv. På dessa är det
lättare att direkt göra vissa kompletteringar och ändringar, än på den
transpan2nta plastfilmen.
KARTREDOVISNING

l-

e

:s
:h
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Samma principer för kartframställning bör gälla såväl för den översiktliga karteringsnivån som den detaljerade. Huvuddragen i vegetation bör
framträda på den översiktliga nivån medan tilläggsupplysningar på den
detaljerade karteringsnivån ger den mera differentierade bilden.
För planeringsändamå1 är det viktigt med en lättläst karta. All information bör finnas på en ursprunglig vegetationskarta. Denna bör
framställas med sådan teknik att man enkelt kan kombinera olika växtsamhällen för vidare bearbetning inom olika användningsområden.
Borg(l975) visar exempel på vegetationskartor, utförda i svartvitt med
rasterteknik där varje naturtyp på översiktlig karteringsnivå redovisas
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med olika mer eller mindre naturliknande raster. På detaljerad nivå
föreslår Borg en siffer- eller bokstavskombination. Figur 28 över
Bjärka Säby är utförd i stort sett med denna teknik. Borg anser att
antalet tillgängliga rastertyper är för få för ett logiskt system anpassat till naturtypen. Färgkartan är naturligtvis mera lättläst och
i Borg (1977) visas exempel på markanvändningskartor i färg.
Rybe.r.g & Drakenberg(l976) presenterar ett logiskt uppbyggt, mycket
flexibelt system, för både svart-vitt och färg. Systemet är främst
avsett för redovisning på detaljerad karteringsnivå, men är även tilllämpligt på översiktlig karteringsnivå med vissa förenklingar. Huvuddragen i landskapsbilden är gränsen mellan skog och öppen mark och
denna markeras tydligt, på så sätt att skogklädd mark har heltäckande
färg och öppen mark skrafferingar i olika kombinationer.
De kartor som redovisas här (plansch I-Ill) är framställda efter i stort
sett samma principer som vegetationskartorna över fjällen, nämligen att
huvudfärgen förutom växtbiologisk tillhörighet visar även fysionomiska
och hydrologiska förhållanden, samt huvudsaklig markanvändning.
grönt för skogens samhälle
orange för ängsseriens samhälle
gult för åkermark
grått för hedseriens samhälle
blått för hydrologiska förhållande
svart för bebyggelse
Hedseriens samhälle är sparsamt förekommande utanför fjällen och kan
av kostnadsskäl ej erhålla en egen grundfärg.
Tilläggsupplysningarna, som olika trädslag, olika näringsnivåer och
olika fuktighetsförhållanden, ges dels genom olika nyanser av huvudfärgerna, dels med skrafferingar och symboler.
Plansch

innehåller kartor över stureforsområdet i skalan 1:20 000.

Nr I: l

är baserad på tolkning i pankromatiska bilder i skalan l :30 000.

Nr 1:2

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

är baserad på tolkning i !R-färgbilder i skala 1:50 000 med
ambitionen att redovisa en så detaljerad kartbild som karteringstekniken, med direkt avgränsning, medger.

Nr 1:4

är baserad på tolkning i !R-färgbilder i skalan 1:20 000.
Den är ett exempel på en karta för detaljerad kartläggning.
Den har varit grunden för fältkartan.

Plansch Il

innehåller kartor över Tullgarnsområdet.

Nr II:l-2

är kartor över Tullgarnsområdet på detaljerad karteringsnivå i skalan 1:20 000.

Nr I I :l

är baserad på tolkning i !R-färgbilder i skalan 1:20 000.

Nr II: 2

är fältkarta av B. Drakenberg, här något förenklad.
(Ursprungskaran är i skalan 1:10 000) Kartan är framställd
genom mycket noggrant fältarbete med ekonomiska kartan och
pankromatiska flygbilder som underlag. Därefter har kompletterande gränsdragning skett med hjälp av IR-färgbil der i ska l an
l :20 000.

Nr II:3-4

är kartor på översiktlig karteringsnivå
över Tullgarnnäset-Vagnhärad.

Nr II:3

är framställd genom tolkning i pankromatisk film 1:30 000.

Nr 11:4

är en generaliserad version av en fältkarta av B. Drakenberg.

Plansch III

innehåller kartor över testytorna St. Märken - Bjärka Säby.

Nr III:l

är baserad enbart på tolkning i !R-färgbilder i skalan
1:20 000. Den är ett exempel på detaljerad karteringsnivå.

Nr 1!1:2

är en fältkarta. Gränserna har dragits i !R-färgbilder
1:20 000 medan klassificeringen av de avgränsade enheterna
skett i fält.

Nr III :3

är en kartskiss som visar avvikelserna från den tolkade
kartan i Il:l vtd fältkontrollen. De feltolkade områdena
är vita.

t
t

)

.

:30 000.
och
lld på

skalan 1:50 000
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Nr III :4-5

över Landerydsområdet är framställda på översiktlig
karteringsnivå i skalan 1:50 000.

Nr III :4

är baserad på tolkning i !R-färgbilder i skalan 1:50 000.

Nr III:5

är framtagen av L. Borg genom flygbildstolkning i pankromatiska bilder i skalan 1:30 000, förstorade till 1:20 000,
samt fältkontroller.
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RESULTAT
BESKRIVNING AV TOLKNINGSINDIKATORER
Allmän beskrivning
Vid urskiljandet av vegetationsgränser utnyttjas förhållandet att växterna har olika spektral reflexion, bäst återgiven av !R-färgfilmen. Den
viktigaste indikatorn är utan tvekan färgen. Denna räcker dock inte ensam som indikator men flera andra faktorer påverkar möjligheten att
identifiera ett växtsamhälle i flygbilder.
Beträffande fjällvegetation gjordes försök att värdera ett antal indikatorer, som kunde tänkas vara möjliga att utnyttja vid klassificeringen
(Ihse-Wastenson 1975, s 47 ff). Dessa indikatorer visade sig vara adekvata. De har därför också utnyttjats i denna undersökning och liknande
värderingar har gjorts. Ett antal nya tolkningsindikatorer, främst för
träds l ags i den t i f i er i ng men också för kulturpåverkan, har t i 11 kommit.
För klassificeringen av vegetation, där stereobetraktning är en förutsättning, utnyttjas faktorer som rör vegetationens
spektrala reflexion: färg, gråton
fysionomi: täthet, höjd, textur, markunderlag
ekologi: markfuktighet
läge: geografiskt, topografiskt, ekologiskt
underlag: berggrund och jordart
kulturpåverkan: dikning, plöjning, betning, slåtter, plantering
Informationen om dessa faktorer inhämtas på två skilda sätt, nämligen
genom att dels utnyttja direkta, dels indirekta tolkningsindikatorer.
Dessa faktorer kan antingen ses och identifieras direkt i bilden, eller
också utnyttjas annan - indirekt - information i bilderna och i tillgängligt kartmaterial, exempelvis i de geologiska kartorna. Inte minst
betydelsefulla är tolkarens kunskaper i botanik och ekologi. De indikatorer som utnyttjas är
direkta indikatorer
skog, öppen mark:färg/gråton
vegetationshöjd
vegetationstäthet
textur

indirekta indikatorer
markfuktighet
läge, geografiskt
topografiskt
ekologiskt
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skog

trädkronans, krontakets form
trädkronans storlek
skuggans utseende

underlag (bergrund,joråart)
kulturpåverkan
fenalogi (t.ex. lövsprickningen, blomning)

Direkta indikatorer
Färgen är utan tvekan den viktigaste indikatorn. ögat kan urskilja ca
20 000 färgtoner, men endast ett 20-tal gråtoner. Detta tillsammans med
!R-färgfilmens förmåga att förmedla växternas spektrala skillnader där
dessa är störst, gör !R-färgfilmen klart överlägsen den pankromatiska
filmen. (jmf fig 11 på färgstdorna}.
Färgerna är det som är svårast att beskriva. Den metod för färgbeskrivning
med visuell uppskattning mot en färgskala som testades på fjällvegetationen (Ihse &Wastenson 1975, s 48 ff) var mycket tidskrävande och gav
ej helt tillfredsställande resultat, beroende på osäkerheter i mätmetoden. Sådana visuella färgmätningar kan således ej användas för att
entydigt definiera ett visst avgränsat område i flygbilden. Däremot
visade dessa färgmätntngar att den inbördes placeringen av olika
växtsamhällen var densamma, oberoende av färgvariationer beroende på
olika bildmaterial och skalor. Det har därför i denna undersökning bedömts som viktigast när det gäller färgbeskrivning att beskriva färgerna på ett sådant sätt att de olika växtsamhällena kan rangordnas.
Detta visas naturligtvis bäst i färgbilder av de olika växtsamhällena.
Dylika färgbilder, kompletterade med beskrivningar, skulle vara utmärkta tolkningsnycklar och därtill mycket värdefulla hjälpmedel vid
utbildning av flygbildstolkare. Arbete pågår f n för att utveckla sådana nycklar. Ett exempel ges på fä.rgsidorna.
Densitetsmätningar ger möjlighet att objektivt bestämma tätheten i både
svartvit film och färgfilm och skulle kunnat utnyttjas för gruppering av
de olika samhällenas färgintryck i en referensskala.
V~getationens sammansättning spelar stor roll för färgåtergivningen.

Bortsett från trädslagen är det sällan som de enskilda arterna ger ett
bestämt färgintryck. Det är snarare frekvensen av de dominerande arterna-i bottenskiktet lavar och mossar, i fältskiktet ris, gräs och örter - som bestämmer det dominerande färgintrycket. Detta gör också att
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färgvariationerna och nyanserna blir ganska stora inom varje växtsamhälle.
I !R-färgfilmen dominerar röda och blå färger. Den friska vegetationen
ågerges i olika rosa-röda färgtoner, de torra växtsamhällena i ljusblåttgråblått som övergår i mera rent blått för död vegetation och stenar,
block och kalt berg. Barrskogen är mörkt purpur och vatten i olika nyanser grönt-blått, från nästan svartgrönt på öppet vatten till olika
ljusa blågröna nyanser i kärr och fuktig mark.
~d

rning
lV

le

av

Det allmänna färgintrycket för de olika växtsamhällena från !R-färgfilm
fördelas i stort sett enligt följande schema:
Barrskog
lövskog, lövbuskar
enbuskar
hedar
ängar
hällmarker
mosse
kärr
vass
åker

mörk gråblå - mörk purpur
rosa-rödlila
mörkgråblå - mörk purpur
rödlila-rödbruna
ljusrosa-djuprosa
klarblå-blågrå
ljusgul
grönblå-rosa
djuprosa
blå-blågrönt (träda)-ljusrosa-djupmörk röd (gröda)

Enbart med hjälp av färgen kan man differentiera ett stort antal samhällen (figur 9 ). På den skogklädda marken skiljer sig klart de mörkt
purpurfärgade ~~rr~~29~r~~ från l2~~~29~~~ olika röda-rosa nyanser och
gör att man lätt urskiljer såväl smala lövträd inne i barrskogarna som
smala lövbryn {fig 11, 12)~)De röda lövbuskarna, ~l~ skiljes också lätt
från de mörkt gröna barrträdsplantorna på hyggets blå bakgrund. Färgen
på enbuskar liknar i stort sett barrträdens, men är mera lila. Detta
framträder tydligast där enbuskarna bildar stora snår, t ex i skärgården,
men det kan annars vara svårt eller omöjligt att avgöra om ett enstaka
exemplar är en smal enbuske eller ett barrträd. ~2Y~~~~~r återges i
olika rosa nyanser och man kan många gånger enbart med hjälp av färgen
skilja det klart röda slyet från de taggiga buskarnas mera rosa eller
brunröda toner. Slån skiljer sig från de andra buskarna genom sin kraftigt brunröda färg.
x)Se färgsidorna
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Hedarnas rädlila-rädbruna färger skiljer si~ klart från än~sseriens
rosa-röda färger. I !j~~9:_Q~b-~r~~ri~b~9~r~~ dominerar fältskiktet
och återges i rädbruna toner. Ljunghedarna är mörkast, från rent rädbruna-grönbruna där ljungen ensam dominerar, till olika mycket inslag
av rosa toner, beroende på inslaget från gräs och ärter med övergång
mot ängsfärgerna. I b~!!~~r~~!j~~gb~g och ~!fggb~g dominerar underlaget och b~!!~~r~~~ lyser ljust blågrå av lavar, med ljungen som räd-

Kod

Växtsamhäll e
Plant community

gul
yellow

barrskog

12

ädellövskog

l3

triviallövskog

14

sump l ö vskog

15

kal hygge

31

enbuskar

34

lövbuskar

41

ris- och gräshed

42

torräng

44

fuktäng

43

övrig äng, friskäng

45

hällmark

46

mosse

48

kärr

49

vass

51

åker, vall

Fig

blå blue
klarblå

gråblå

l

rödlila

röd

l ila

red

rosa

röd

----

vatten
ll

grönblå

---

----

---

----!

-------

-----

----

---

-----

9. Sammanfattning av de olika växtsamhällenas färgintryck i diapositiv !R-färgfilm 1:20 000- 1:50 000.
Tjocka streck i tabellen anger mera mättad färg.
Tabular summary of the colour differences given by different
plant communities on IR colour film (scales 1:20,000-1:50,000).
Thicker lines indicate denser (more saturated) colouration.
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bruna fläckar, örter och gräs som rosa inslag. Qyr}g_ri~b~9 som oftast
här innebär nyupptagna b~gg~~ med ris och torra gräs, är övervägande
blå, ljusblå-klarblå med olika gröna nyanser beroende på markfuktighet
och olika rosa inslag beroende på artsammansättningen
är övervägande ljusblå med svagt rosa toner,
hällarna mera klart blå.

I2rr~~g~r~~

~~~QY~~!~~~=

Bland f~~!~~g~r~~ skiljer sig högörtängens mörkt rosa-röda toner, där
täta bestånd av älgört återges i en speciell rödbrun färg, från gr~~=
l~9~!~rr~~g~r~~~ rosa-blå nyanser, där den blå färgen orsakas av hög
markfuktighet, liksom havstrandängens övervägande blå-blågröna färger
{l~allentinus et al 1972).
Gråtonerna i den pankromatiska filmen räcker inte till någon särskilt
långtgående differentiering. ~QY~~29~~ är svår att skilja från ~~rr:
~~29~~. (jmf fig ll) dock är den oftast något ljusare. Hedar och ängar
kan ej klart åtskiljas. Bland hedar syns lj~~gb~9~~~ och ~r~~ri~b~9~~~
täta vegetation i mörkare nyanser än b~l!~~r~~lj~~ab~9~~~ och ~!i~e:
hedens ljusare, mer glesa vegetation, där underlaget bidrar till gråtonsvariationen. Man har dock vissa svårigheter att skilja vegetationstäckta ytor från hällmark. Detta är också orsaken till svårigheten att
urskilja QYr}g_ri~b~9 på hyggen och säkert skilja den från hällmarker.
Någon uppdelning av ~~g~r~~ kan inte göras med säkerhet från gråtonsvariationen. I regel är f~~!~~g~r~~ mörkare än torrängarna men förväxlingar av ängarna sker med både ris- och gräshed samt med åker och vall.

))

.

Vegetationshöjden varierar kraftigt och vegetationen kan i stort sett
grupperas efter trädskikt, buskskikt ( ~ 2,5 m) och fältskikt. Stereobetraktning är en förutsättning för bedömnin~en. Inom trädskiktet är
vegetationshöjden den viktigaste faktorn för att bestämma skogsåldern.
Gränsen vid < 2,5 m för buskar är främst baserad på upplevelsen i fält,
att det är den ungefärli-ga högsta höjd man kan överblicka. Den
har också fått utgöra gräns mellan sly och ungskog hos lövträden. En
del buskar, t ex högväxta Salixarter och höga hasselbuskar, kommer på
detta sätt att räknas till skog. Inom fältskiktet varierar höjden från
högörtsängarnas nära 2 m höga örter till torrängarnas och de betade
ängarnas låga mattor. I förhållandevis storskaliga bilder (1:20 000)
kan man urskilja fyra grupper med mycket låg(~ lO cm), låg (~50 cm),
hög ( 5. l m) och mycket hög ( ~ 2 m) vegetation i fältskiktet.
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Bedömningen av vegetationshöjden sker lika lätt i 'PanT<rotnatisk film
som i I R-färgfilm.
Vegetationstätheten, slutenheten, innebär att i vissa växtsamhällen
med glest växttäcke,ingår underlaget som en väsentlig del med bottenskiktets mossar eller lavar synliga. Tätheten är också avgörande för
begränsningen skog-öppen mark och buskskikt-öppen mark, samt för möjligheter att göra fältskiktsbedömningar i skog. Gränsen mellan tät och
gles skog (Ryberg-Drakenbergs system) resp skog-trädfattig mark (Borgs
system) är satt till 50-60% krontäckning och mot öppen mark > 25%.
Skogens växtsamhälle beskrivs närmare i nästa kapitel. På den öppna
marken varierar tätheten från mycket gles över gles och till mycket
tät. Hällmarksljunghed är mycket gles och där är ~ 25% av marken vegetationstäckt, sandgräshedarna är glesa med ca 50% av marken täckt.
Flertalet samhällen har tätt växttäcke och endast enstaka inslag av
underlaget framträder. Mycket täta är högörtsängarna, där ingenting
av underlaget syns.(fig 10)
Vanligen är det lättats att företa en bedömning av den öppna marken
i !R-färgfilm, beroende på att kontrasten mellan underlagets blå ytor
och växttäckets röda färg är mycket tydliga. Bedömningen av skogens
täthet görs lika bra i pankromatisk film som i !R-färgfilm.
Bedömningen av texturen, strukturen, i ett visst område, dvs hur jämn
eller ojämn man upplever ytan, kan påverkas av flera faktorer. Dessa
är bl a förekomst av block, sten, kvistar och ris, tuvor samt växlande
höjd och täthet hos vegetationen. Buskar och snår kastar skuggor och
planteringar av gran, tall ger regelbundna mönster. Ett visst samband
finns också med vegetationstätheten, då täta ytor oftast är jämna.
Även här gäller att man kan göra en bättre tolkning i !R-färgfilm än
i pankromatisk film, då block, stenar, kvistar och ris lyser klart blå
mot den röda vegetationen.
När det gäller skogsmark och trädslagsidentifiering är kronans form
och storlek, krontakets struktur och skuggans utseende de viktigaste
faktorerna.
Kronformen och kronstorleken är relativt konstant för de skilda trädslagen och filmslaget spelar mindre roll för identifieringsmöjligheterna. Dessa faktorer varierar naturligtvis med bildskalan. Ju storskaligare bilderna är desto tydligare framträder den enskilda kronans
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Fig lO. Vegetationens täthet i några olika växtsamhällen.
A mycket gles (hällmarksljunghed), B tät (frisk äng).
The density of the vegetation in different plant communities.
A very sparse (Calluna heathon rocky ground), B dense (fresh
meadow).
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detaljer. I småskaliga bilder erhålls i stället en bild av
krontaket i ett bestämt mönster (textur) och med bestämd täthet. Vad
gäller utländska trädslag har försök gjorts att på ett systematiskt
sätt beskriva kronformen (Heller et al 1964). Motsvarande har ännu ej
gjorts för svenska trädslag.
~pecifika

Ofta kan skuggan av enskilda träd som växer glest eller i skogsbryn
användas för att tolka trädslaget. Variationer i bildmaterial, flyghöjd och årstid spelar mindre roll för identifieringen. storskaliga
bilder visar naturligtvis tydligare formen på skuggbilden.
Indirekta indikatorer
Av de indirekta faktorerna spelar naturligtvis underlaget, berggrunden och jordarterna en mycket stor roll. (Hellman-Lutti 1974). Dessa
faktorer kan man dock endast till begränsade delar se direkt i bilden (Lunden 1977), men mycket information finns i de geologiska kartorna.
~~arkfuktigheten varierar från extremt torra, över friska till fuktiga och

våta samhällen. I pankromatiska bilder är denna gradering mycket svår
och osäker att göra, medan IR-färbilden lämnar information i form av
skillnader i mättnad och färgton. De extremt torra och torra samhällena återges till största delen i blått med svagt rosa inslag. Ju
friskare vegetationen är, desto rödare framträder den. Om vegetationen
i fuktiga samhällen är högväxt och tät, är den kraftigt röd, men om
den består av lågväxta gräs och starrarter så har dessa låg täckningsgrad (även om de är frekventa) och man ser den fuktiga marken mellan
dem i en blåaktig ton. Detta är ännu mera tydligt i våta samhällen,
exempelvis öppna kärr och havstrandängar, där markfuktigheten och det
öppna vattnet bildar oregelbundna mönster.
Läge. Naturligtvis måste man känna till växtsamhällenas allmänna geografiska fördelning med skillnader mellan t ex oceaniska, västliga
naturtyper som fuktheden och sydostliga naturtyper med stäppartade
o~råden som Ölands och Gotlands alvarmarker etc.
Vissa växtsamhällen är starkt knutna till ett visst topografiskt läge,
som syd- eller nordsluttning, toppen av en kulle eller botten av en
sänka. Stereobetraktning är nödvändig för dessa bedömningar. Läget
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går naturligtvis lika bra att bedöma i pankromatisk film som i IR-färgfilm. Man hittar t ex stäppartad torräng på syd- och sydvästexponerade
sluttningar, hällmarkstallskogar på toppen av kullar och sumptallskogar
i sänkor.
Vid bedömning av ekologiskt läge tar man hänsyn till faktorer som exponering för sol och vind, läläge, beskuggning, lutningsförhållanden,
närhet till vatten och berg samt till kombinationer av vegetationssamhällen som är vanligt förekommande. Några exempel: Basisk sandgräshed
finns bara i Sö Skåne på branta syd-ostexponerade sluttningar. Lövskog i närhet av vatten är ofta alskog. Friska ängar är oftast bättre
utvecklade i skuggan under stora lövträd på hagmarker. En torräng alldeles i kanten av en skog innehåller arter som gökärt och skogskovall
medan en torräng ute på ett öppet fält oftast har blåklockor och gulmåra som dominerande arter. Möjligheterna att tolka ekologiskt läge är
i stort sett goda i både pankromatisk och IR-färg.

h

Kulturpilverkan är oftast svår att bedöma. Den utgör en stor stötesten
vid kartering av vegetation utanför fjällen, där svårigheter uppstår
både såväl under bildtolkning som vid fältkontroll. Exempel på företeelser inom den öppna marken som oftast är lätta att se i bilder är
plöjning, dikning och bete, medan slåttermarker eller igenväxande marker är svårare att bedöma. stängsel kan ibland synas mycket tydligt
genom att markutnyttjandet är olika på ömse sidor, t ex utgör de gräns
mellan betning-ej betning. skogsbruket med dess olika åtgärder och
faser är närmare beskrivet i nästa kapitel. Bedömningen av kulturpåverkan görs i stort sett lika bra i båda filmslagen, men IR-bilder är
oftast till större hjälp än pankromatiska bilder när det gäller att
bedöma bl a betestryck och dikning.
Alla dessa indikatorer· används naturligtvis inte samtidigt. De olika
indikatorerna är emellertid beroende av varandra och ibland är det
svårt att ange exakt vilken eller vilka indikatorer som har störst betydelse. De spelar olika stor roll för olika växtsamhällen. En sammanfattning av tolkningsindikatorerna för de olika växtsamhällena i
skog och pil öppen mark ges i tabellerna 4 och 5. En närmare beskrivning av de olika växtsamhällenas utseende i fält och i flygbilder samt
en analys av vilka indikatorer som främst används för varje naturtyp
ges under beskrivningarna av skogens resp öppna markens växtsamhälle.

SKOG och BUSKMARK
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Sammanställning av tolkningsindikatorerna för skogens olika växtsamhälle i IR-färgfilm l :20 000-1:50 000
Surnmary of used indicators for interpretation of plant communities in forest in IR-colourfilm
1:20 000-l :50 000

109

fler, 221 observationer ligger till grund för utvärderingen, eftersom
i ett antal ytor både träd-, busk- och fältskikt tolkats. Det fåtaliga antalet observationer gör att värdena på tolkningssäkerhet i
avseende på enskilda växtsamhällen blir mycket osäkra. En jämförelse
mellan resultaten från detaljerad och översiktlig gränsdragning visas
i tabell 11.
Av tabellen framgår att med gränsdragning för översiktlig kartering får
man bättre tolkningsresultat för vissa naturtyper, buskmark, fuktäng
och åker, än när gränsdragning göres för detaljerad kartering. Det är
endast de stora tydliga områdena som kan avgränsas för den översiktliga karteringen. Vid den översiktliga kartläggningen av buskmark missar man många av de lägen där buskmarken är karakteristisk, bl a i
övergångszonen skog-öppen mark. Den höga tolkningssäkerheten för översiktlig kartering vid tolkning av fuktängarna är något missvisande. De
flesta fuktängar inom dessa försöksområden är mycket små, men relativt
vanliga och dessa små områden blir oftast förbisedda vid den generaliserade gränsdragningen. övertolkning av vissa växtsamhällen ger också ett
felaktigt intryck av hög tolkningssäkerhet. Sådana samhällen är fuktlövskogar som övervärderas på triviallövskogarnas bekostnad och friskängar,
som övervärderas på de övriga ängarnas bekostnad. Vid översiktlig gränsdragning sker dessutom ett färre antal förväxlingar mellan skog och
trädfattig mark. Till detta bidrar förmodligen erfarenheterna från
den första fältsäsongen samt en skärpning av definitionen på trädfattig mark från en täckningsgrad på 30-70% till 25-50% samt utnyttjandet av en täthetsskala vid bedömning av slutenheten i skogsbestånden.
Täthitsskala
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Fig 32. Täthetsskala.
Density scale.
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Naturtyp

Vegetation coiTlTlunity

LINKöPING
över- detalsikt l j era d
gener- de ta i l-

al ized ed

Barrskog
granskog
ta 11 skog
bl andskog
Ade 11 övskog
ekskog

97

71

övrig ädellövskog

73
20.

-

bokskog

Bl

Triviallövskog

björkskog
övrig lövskog
Fuktlövskog
klibbalskog
glasbjörkskog

82

100
Kal hygge
Trä.df mark m barrträd
(100)
med gran
med ta 11
Trädf mark m ädellövträd (53)
med ek
med övriga
Trädf mark med
triviallövträd
4B
med björk
med ränn
m övriga lövträd

70
52
Bl
(O)

(l 00)
(50)
(56)
(O)
60
(20)
(O)

Bl

Totalt rätt tolkat
(i %}
Total correct
interpreted (in%)

----

77
(20)
50

B4
L..

l 00

85

89
96

33
98

-

6
(30)
gl
BB
(33)
96

100

al ized ed

99

BB

g2
61

-

100
( 100)

(60)

( 100)

(O)
(O)
(100)

(100)

-

-

94

(B3)

64
(BO)
(B3)
36
(100)
BB
86
(l 00)
63
(25)

-

(100)
(100)

-

--

(100)
(100)
( 100)

9B

79

B3
BO
93
100
57

52

Bl
Bl
37
63
31
90
74
55
BO
(9)

(l 00)
91
54
(33)
64
(20)
(O)

75
(100)

(100)

85

-

-

BO

(100)
91

79

TOTAL T/TOTAL
över- de ta 1-·
siktl j era d
gener- de ta i l
al ized ed

100

100

92
79

LINDERöDSASEN
över- de ta lsiktl jerad
gener- det a il-

-

(33)
(100)

-

övriga lövsnår
sly
hassel
taggiga buskar

alized ed

46

(78)

Enbuskma rk
Videsnår

Tab 12.

92
65
23

VITEMöLLA
över- de ta lsikt l j era d
gener- de ta i 1-

BO
(20)
70

99-96
B6-76
B7-75
50-l B
83-74
71-56
49-15
97-B9
BB-77
81-66
67-43
B6-72
B7-73
41-0
97-B6
l 00-86
100-15
99-71
72-41
71-37
7B-4
71-33
B3-41
72-1
98-0
93-4B
100-69
91-7B
B8-70
56-3
B4-53

översiktlig
genera l i z ed

97
100
90

95
64
l 00
100

-

(l 00)
(60)

BB

Bl

71

TULLGARN
konfidensintervall
confi den si nterva l

74

Sammanfattning av tolkningssäkerheten (i %) för skogens växtsamhällen i IR-färg 1:20 000 i områdena Linköping, VitemöllaBrösarp och Linderödsåsen. ( ) anger att värdet är beräknat
på 10 eller färre observationer.
Summary of the results of the assessment of interpretational
accuracy (as percentage correct.) for forest communities in
the Linköping~Brösarp and the Linderödsåsen areas, photographed with 1:20,000 IR colour film. Values shown in braekets
are based on fewer than 10 observations.

IR-färgfilm 1:20 000 är det bästa bildmaterialet för detaljerad kartevid såväl gränsdragning som klassificering. I tabellerna 12
och 13 redovisas tolkningssäkerheten för de olika växtsamhällena
skog och öppen mark, fördelade på de olika försöksområdena.
~.

Av tabellerna framgår att spridningen i tolkningssäkerhet är förhållandevis liten mellan de olika försöksområdena. Vissa vegetations-
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Naturtyp
Vegetation community

Ri s hed
ljunghed
övrig rished
sur sandgräshed

'

LINKöPING

VITEMöLLA

översiktl
generalized

översiktl
generalized

85

Torräng
vanlig torräng
stäppartad torräng
basisk sandgräshed

68
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ej betad fri s käng
betad fri s käng

64

Fuktäng
högörtsäng
gräs-l ägstarräng
havsstrandäng
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68

-

-

63
22
71
(30)

-

91
(100)

öppen mosse
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fattigkärr
rik kärr

(60)
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96

Aker, vall, fruktodl

94
93

Tomtmark
övrig urban mark
Totalt rätt tolkat (%)
Total correct
i nterpreted (i n %)
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-
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l
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de ta l'jerad
de ta il
ed

TO

64
78

-

l1(100)-

95

100
100

100

70
52
78
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-
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63
76

79-68
67-53
73-53
93-50

79

64
47

70-59
70-58
62-31

56

72
44

88-74
80-62
69-22

88

99-71

96
(100)

100-15
(70)

96
92

(100)

100-79

96
94

100-94
100-72

81
84

90

93-35
93-35

95-87

98
100

86

översiktlig
genera l i z ed

93-82
93-71
98-75
94-75

-

(70)

TULLGARN
konfidensi nterva 11
confidens
interval

84
91
88

91
100)

-

76

89

-

84

TOTAL

sikt l jerad
gener- deta i l
alized ed

-

92

85
74

1

de ta l-j
jerad
de ta
ed
l

(100)
(100)
86

76

Sammanfattning av tolkningssäkerheten (i % ) för den öppna
markens växtsamhällen i IR 1:20 000 i områdena Linköping, Vitemölla-Brösarp och Linderödsåsen.
Summary of the results of the assessment of interpretational
~ccuracy.(a~ ~ercent~ge ~orrect) for open ground communities
1n the L1nkop1ng, V1temålla-Brösarp and Linderödsåsen areas,
photographed with 1:20,000 IR colour film.

typer avviker dock. I Linköpingsområdet består ädellövskogen främst
av ek- och askskogar, såväl i skog som på trädfattig mark. Ek- och
askskogarna är mera svårtolkade än den dominerande bokskogen i Brösarpsområdet. I Brösarpsområdet dominerar betesmarkerna av rished och
torrängar, dvs naturtyper som tolkas med hög säkerhet. Inom Linköpingsområdet består betesmarkerna till övervägande del av friskängar
som tolkas med låg säkerhet. De flesta feltolkningar sker inom ängar
och lövskogar.
Av tabell 12 framgår vidare att spridningen från medelvärdet för de
individuella växtsamhällena är förhållandevis liten vid klassifice-
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ring för kartering på översiktlig nivå. Avvikande låg tolkningssäkerhet av kalhyggen inom Brösarpsområdet beror uteslutande på förväxling
med sur sandgräshed. Den höga säkerheten vid tolkning av torrängar inom Linderödsområdet beror förmodligen till stor del på skärpning av
definitionen av torrängar till att omfatta endast torrbackar.
På den detaljerade nivån har tolkningstesten omfattat 43 olika växtsamhällen. Trots att närmare 3 000 ytor tolkats förekommer några (8 st)
vegetationstyper i så litet antal att tolkningsresultaten statistiskt
sett är mycket osäkra. För att också ge en bild av vilka förväxlingar
som sker redovisas resultaten i matriser, grupperade på översiktlig
nivå i tabell 14 och detaljerade för skog i tabell 15 och för öppen
mark
tabell 16. stapeldiagrammet i figur 33 visar dessutom övertolkningen. En sammanfattning av resultaten, som de framgår av dessa tabeller ges i följande kommentarer:
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F!ygb1 Idstolkning
Interpretation

Fältbestämning

Ground truth

10

11

lO Barrlövblandsk

5

l
514

11 barrskoo

l äde
13 triviallövskog

14
15
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trädf.m.barrträd
trädf.m..ädellöv

13 14

2 l
13
1619 19
5 21 108

26239

8

23 trädf.m.triv.löv

2
2

l

J

31 enbuskmark
32videbuskar
34 övrig buskmark

8

41 hed

42, torräng
43friskän

J

15
2
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21
2

24
2

2223

14

2

25
4

8
15

31

l

2

12
l

lO

34
2
J
5
l

41 42

15

2
l
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46

48
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53 154

6
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--""24

6

44
29

l

l

15
l

lO
l

J

-'-"lO

5

33 14
2
o 215 40 _l
5 43 200 46

va l
l

44

observ.

238
135

l

53 fruktodlinq
54 övrig urban mark

43

Antal
observ.

umber of

4
l

l

l

45 hällmark
46 mosse
48 kärr

32
l

l

44 fuktäng

49 vass
l kr

12

JR-färgfilm
l :20 000
lR-colourfilm l :20 000

l
l
3

135
150
291
308
_"0

l
l

l

l
20
2

7

l

23

12
2

197

22

143

13

11

2
lO
24
214
1.4§__
15
2902

Rätt .t?lkat

'

98
79
83
80
93
lOD
57
52
75
lOD
85

~65
82

91

95% konf.
intervall
9_9-96
83-74
_88-77
8-72
97-86
72- l
71-33

lJ3-48"

100-69

__9_!_,l8_

~82

...ll:6a
70-5
88-74
99-71

100
70
96

1QQ.. ]5

_98_

~

92

87
lOD

---

93-;!L___
lQÖ-3.9_
95-88
100-72

84

Tolkningsmatris avseende klassificeringsnoggrannhet i IR-färgfilm 1:20 000 på översiktlig nivå i testytorna i Linköpingsområdet och Vitemölla-Linderödsåsen-områdena. Siffrorna anger
antalet observationer.
Interpretational matrix for the degree of prec1s1on in vegetational classification (using Borgs scheme) obtained with
1:20,000 IR colour film for survey (large-scale) maps of the
test plats in the Linköping and Vitemölla-Linderödsåsen areas.
Figures indicate the number of observations in each case.
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III

Övertolkat

Rätt tolkat

O

Feltolkat

Borrskog
Ädellövskog
TriviaiiCvsVog
Fuktlövskog
Kolhygge

Övriga lövsn6r
Rished
Torräng
Friskäng
Fuktäng
Hällmark
Öppen mosse
Kärr
Vass
Åker, vall, fruktodling
Tomtmark
Övrig '

f@!

Övertolkat

Rätt tolkat

1il'il

95% konf. intervall

Borrskog
Ädellövskog
Triviallöv~kog

Fuktlövs..:og
Kalhygge
Trädfat tig mark m. barr! rbd
Trädfattig mark m. ödellövträC
Trödfattig mark m. triviallövträd L - - - - - - , - - - Enbuskar
Videsnår
Övriga lövsnör
Rishe-d
Torräng
Friskäng
Fuktäng
Höllmark
Öppen mosse
Kärr
Vass
Åker, vall. fruktodling
Tomtmark
Övrig urban mark

so

'o

Jo

2o

1o

o

Fig 33. Klassificeringsnoggrannheten i IR l :20 000 i Linköpings, Vitemölla-Brösarp och Linderödsåsen-områdena. A. staplarna åt höger
anger totala antalet fältobservationer och antalet av dessa
som blivit rätt tolkade (mörkare delen). staplarna åt vänster
anger antalet övertolkade av respektive växtsamhälle. B. Procent.
Comparison of the degree of accuracy of the vegetational classification given by 1:20,000 IR colour film in the VitemöllaBrösarp and Linderödsåsen areas. A. Histograms: right-hand
columns - total number of observations for each plant community;
the proportion, to have been correctly interpreted is shown by
hatching. Left-hand columns - the number of committed cases
for each separate plant community. B. Calculated in percent.
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67-43
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99-71
71-37
78-4
83-41
72-1
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93-4R
l 00-69
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74
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56
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33
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Tab 15. Tolkningsmatris avseende klassificeringsnoggrannheten i !R-färgfilm l :20 000 vid tolkning på detaljerad
nivå för samhällen tillhörande skog, trädfattig mark och buskmark. Siffrorna anger antalet observationer.
Interpretational matrix for the degree of precision in classification (using Borg-s scheme) obtained
with l :20,000 IR colour film for detailed (small-scale) maps of dense forest, open forest, and scrubland
plant communities. Figures indicate the number of observations in each case.
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Tolkningsmatris avseende klassificeringsnoggrannhet i IR-färgfilm l :20 000 vid tolkning på detaljerad
nivå för den ~ppna markens växtsamhälle. Siffrorna anger antalet observationer.
Interpretational matrix for the degree of precision in classification (using Borg's scheme) obtained
with l :20,000 IR colour film for detailed (small-scale) maps of the plant communities of open ground.
Figures indicate the number of observations in each case.
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~~~~~~29· Svårigheter föreligger att skilja gran och tall från varandra, vilket tydligt belyses av det dåliga tolkningsresultatet för
barrblandskog. Det är främst frisk tallskog som tolkas som gran,
mera sällan tvärtom. Vissa tallskogar är emellertid lättolkade,
t ex sandtallskogarna i Brösarp-Vitemölla, hällmarkstallskogarna
i Tullgarn samt sumptallskogarna. Tolkningsmöjligheterna är till
stor del beroende av fältskikt och ålder, bedömningar som även
ingår på den detaljerade nivån. Den uppdelning av 10 enheter inom
fältskiktet som Borg föreslår i sitt indelningssystem har grupperats till 5 enheter vid tolkningsförsöken. Tolkningssäkerheten hos
de fältskikttyper som beskrivs i kapitlet om skogens tolkningsindikatorer sammanfattas i tabell 17a, åldersbedömningen i tabell
17b. Av dessa framgår att mogen skog är mera lättolkad än ungskog
och att viss modifiering av de föreslagna åldersgränserna bör ske,
framför allt mellan plantskog och ungskog.

Bedömningen av ~~~~~~29~~~-~!9~~-2~b_f~!!~~i~! har i samtliga försöksområden skett i de skogsområden där detaljerade fältanteckningar fanns. Tabell 17 visar att åldersbedömningen i de fem klasAl der
Ag e

Kl ass i f i ceri ng s system
Classification system

Borg

Modifierat (enl
Ryberg-Drakenberg)

""
""'"'

Tolkningssäkerhet (%)
Gran
Spruce

I
lO år
plantskog 15 år
~I
10-20 år röjningsskog 15-30 år
~ I I 20-40 år
ll .
k
• 60
"'III 40 _60 år ga nngss og 30- 60 ar 68
IV 60 år
mogen skog 60 år
92
A

Al der totalt

Fältskikt

74
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loo 2
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(100)

Bl
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71

(100)

(100)

86
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74 1 44 2

64 l 83 2
(l 00) 2
70 l 76 2

Tabell 17. Sammanställning av tolkningssäkerheten av A Alder och B Fältskikt i !R-färgfilm 1:20 000.
Summary of precision in mappinq A age and B field and bottom
layer in coniferous woods in IR-colour film 1:20 000.
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ser som Borg föreslagit göres med säkerhet på 81% varav den yngsta
och den äldsta klassen är lättast att bedöma. I ett modifierat
förslag till indelning (efter Ryberg-Drakenberg), där bedömningen
baseras på skötselåtgärder kopplad till åldern blir tolkningssäkerheten i stället 89%. Aldern bedömes vid tolkningen genom uppskattning av medelhöjd och täthet. Axelson & Mäller (1962) visade
att medelhöjdbedömning sker ganska säkert. Aldern har konsekvent
överskattats i bilderna mot bedömningen i fält. Fältbestämningen
är i här aktuell undersökning emellertid gjord av inventerare med
liten skoglig erfarenhet varför felklassning kan ha skett i fält.
Detta gäller främst mellangrupperna, där åldern ibland endast angivits som ca 20 år resp ca 40 år, vilket naturligtvis medför
större osäkerhet för värden, angivna för dessa åldersgrupper.
Av tabell l7b framgår att fältskiktet, indelat i 5 grupper, kar.
bestämmas med en säkerhet av 82%. Välutvecklade skogsfältskikt
förekommer endast i mogen skog. Fältskikten i de övriga grupperna till stor del hä~ger samman med skötselåtgärder som röjning
och gallring. Detta gäller om man såsom här har skett, endast betraktar den aktuella vegetationen och ej den potentiella. Den senare är ej möjlig att bedöma i flygbild och kan även i fält vara
svår att bedöma.
Inom mogen tallskog kan följande fältskiktstyper urskiljas med
stor säkerhet; hällmarkstyp (100%), gräs-örtrik typ {83%) och
sumptyp (100%). Ristypen däremot är svårare (44%) och denna typ
av tallskogar tolkas oftast som granskogar. I mogen granskog är
fältskiktet svårt att tolka. Ristyp är svår att skilja från gräsörttyp. Tolkningssäkerheten är endast 74% resp 64%.
Den fältskiktslösa barrskogen med en tolkningssäkerhet på 81%,
förekommer
endast i mycket täta skogar och tillhör framför
allt de äldre delarna av klass I och de yngre i klass II enligt
Borgs indelningssystem. Detta ligger bl a till grund för den
föreslagna modifieringen av åldersbedömningen, där även det aktuella fältskiktet till stor del beror på skötselåtgärder. Röjningsskogen saknar i stort sett fältskikt.
I plantskogen finns i egentlig mening inget skogsfältskikt. Fältskiktet består i stort sett av gräs-örttyp om planteringen skett
på åkermark och av ristyp om planteringen skett på hyggen. Dessa
fältskikttyper tolkas med 82 resp 88% säkerhet. I ca 30-60 år
gammal gallringsskog är möjligheten att göra fältskiktsbedömningar
mycket liten.
Mogen skog är mera lättolkad än vad man kan utläsa
ur tabell 12 och 15. I de flesta fall kan ekskog skiljas från
övrig ädellövskog. Vid tidig vårfotografering är förutsättningarna för lövträdsdifferentiering betydligt bättre än vid sommarfotografering. Ask kan då urskiljas (se även nästa kapitel). Bokskog i stora bestånd är lätt igenkännbar i bilderna. I små dungar kan ek och bok vara svåra att separera.
~~~!!2~~t29·

t-

Björkskog kan normalt skiljas ut från övrig lövskog. Denna övriga lövskog förväxlas ibland med övrig ädellövskog.

Ici~i~!!2~~t29·
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~~~!l2~~~29 är förhållandevis lätt att urskilja när den förekommer bland barrskog, betydligt svårare bland annan lövskog. I sommarbilder är det ej möjligt att skilja klibbalskog från glasbjörkskog. I vårbilder finns däremot vissa möjligheter, eftersom
de två trädslagen har olika lövsprickningstid.
~~l~~99~ förväxlas i de flesta fall ej med någon annan vegetationstyp, undantagandes sura sandgräshedar. På hygget kan dessutom vissa fältskiktstyper urskiljas, nämligen kruståtel, mjölke,
hallon och örnbräken. Fuktiga områden framträder väl. För att
plantskog skall kunna urskiljas från hyggen med sly bör den vara
äldre än 5 år.

förväxlas endast med skog. Det är lättare att bedöma täckningsgraden i glesa bestånd av barrträd än i glesa bestånd med lövträd. Krontäckningen på flygbilder ger ett intryck
av glesare skog än som man upplever i skogen resp trädfattiga marken i fält. De enskilda trädslagen tolkas i stort sett lika säkert
antingen de står glest som på trädfattig mark eller tätt som i skog.

I~~~f~!!i9_~~~~

Buskmark. Enbusksnår, som de är utbildade i skärgården, är mycket
iåEEare-att tolka än i torrbackar glest stående enar. De senare
förväxlas ofta med ung tall. Av lövsnåren är hässlen svåra att
skilja från annan unglövskog. Sly kan i allmänhet skiljas från
taggiga buskar. Bland dessa kan ofta slån separeras.
Rished. Den typiskt utbildade extrema ljungheden går liksom den
sura-sandgräsheden lätt att urskilja i IR-färgbilder l :20 000.
starkt betade ljunghedar med stort gräsinslag är svåra att separera från torra och friska ängar.
Fuktighetsgraden på öppen mark är delvis svår att fastställa. Vanlig torräng på backar kan urskiljas säkert. Torrängar
på plan mark förväxlas däremot ofta med friskängar. Den basiska
sandgräsheden kan tolkas med stor säkerhet, men en viss förväxling sker med den sura sandgräsheden. Friskängarna däremot förväxlas såväl med torrängar som med fuktängar, men övertolkas
framför allt på torrängarnas bekostnad. En sammanslagning till
torr-frisk eller frisk-fuktig äng skulle avsevärt förbättra tolkningsresultaten. Vid starkt betestryck är det lättare att separera torra och friska ängar. Bedömning av betning kan göras i
vissa fall. På friska-fuktiga ängar kan man urskilja betesmarker
på grund av kvarstående tuvtåteltuvor. Av fuktängarna kan högörtsängar och havsstrandängar tolkas med god säkerhet.

~~9~~·

~~ll~~~~

tolkas med hög säkerhet.

Mosse, kärr. Endast ett fåtal observationer ligger till grund för
ae-hoga-töikningssäkerheterna, men erfarenheter från fjällregionen bekräftar dessa.
Kulturmark. Akermark tolkas så gott som helt rätt, medan vall
forvåxias-med framför allt friskäng. Omedelbart efter slåtter
sker däremot ingen sådan förväxling.
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Vid all tolkning är bedömningar av vissa ytor mera tveksam än av
andra. I de tre Linköpingsytorna gjordes en uppdelning av säkra och
tveksamt tolkade ytor för att undersöka hur mycket detta påverkar
tolkningsresultaten. I Bjärka Säby bedömdes ca 7% (42 st) av ytorna
som osäkert tolkade och bland dessa var tolkningssäkerheten endast
50%. De flesta osäkra tolkningarna rörde differentieringen av ängarna och de påverkade bara det totala tolkningsresultatet med l%.
Någon sådan uppdelning i säker och osäker tolkning har därför ej
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Fig 34. Jämförelse av tolkningssäkerheten inom en testyta i BjärkaSäby, beräknat dels hur stor del av ytan dels hur många områden i kartan som är rättolkade.
'
Gomparison of the degree of interpretational accuracy achieved
for the plant communities in one of the Bjärka-Säby test plots,
e~pressed as both a percentage of whole area covered by a partlcular plant community (white areas), and as absolute numbers
of correctly-interpreted, discrete areas on the map (shaded
areas).
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vidare skett. Tolkningssäkerheten har bara beräknats på antalet avgränsade områden och visar ej hur mycket av ytan i kartan som är rätteller feltolkad. Ytmätning är mycket tidskrävande och har därför bara
skett i ett område, Bjärka-Säby. Resultatet redovisas i figur 34 där
det också göres jämförelse med tolkningen av antalet områden. Skillnaderna mellan den ytriktiga tolkningen och den som beräknats på antalet avgränsningar är mycket liten i de flesta fall. Den stora arbetsinsatsen för beräkning av ytriktighet i tolkning är inte motiverad i områden där naturtyperna fördelar sig så som här (jmf fig 19.)
Vissa skiljaktigheter föreligger dock i de två redovisningssätten.
Vid tolkning av björkskog fås en hög säkerhet i ytriktigheten, beroende på att det är relativt stora ytor som är rättolkade och endast
få och små ytor som är feltolkade. För högörtsängarna är det tvärtom
-många små enheter är rättolkade och några stora är feltolkade.

Tolkningsmöjligheternas beroende av klassificeringssystem

En jämförelse mellan flygbildstolkningens möjligheter vid användning av de båda testade klassificeringssystemen har genomförts
Tullgarnsområdet, som tolkats efter båda indelningssystemen.
Ryberg & Drakenbergs system är, som det presenteras i bilaga 3, inte
strängt hierarkiskt med väldefinierade nivåer. Det är ett gaffelgrenat system, där man fritt kan välja mellan mycket översiktliga
enheter till detaljerade samhällen längst ned på en glidande skala.
För att kunna utvärdera tolkningsnoggrannheten måste detta gaffelgrenade schema låsas vid vissa nivåer, tvärs alla naturtyperna. En
sådan uppdelning och låsning har skett, delvis efter erfarenheter
från tolkning med Borgs system (bil l). Det schema som tolkningen
skett efter presenterades i tabell 2. Tolkningsnoggrannheten för de
olika växtsamhällena inom Tullgarnsområdet har utvärderats efter
detta schema. Resultatet framgår i tolkningsnyckeln i figur 35 och

-~-----,
Mer eller mindre kulturbetonad naturmark

N

Fi g 35.

samarbete med M. Ihse.
Ryberg & Drakenbergs indelningssystem, anpassat för flygbildstolkning
Procenttalen anger tolkningssäkerheten för de olika naturtyperna.
Ryberg & Drakenberg's vegetational classification scheme, as modified for use in the interpretation
of air photos in collaboration with M. Ihse. The percentage values indicate the degree of accuracy
achieved for the different types of vegetation.

l
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och i tolkningsmatriserna i tabell l8.x)
Jämförelser mellan de båda systemen har skett både på översiktlig nivå
enligt schemat i kapitlet "översiktlig beskrivning av använda klassificeringssystem" och på detaljerad nivå efter schemat i bilaga 4. Tolkningsnoggrannheten
procent sammanfattas nedan.
Ryberg&Drakenbergs system

Borgs system
översiktlig nivå
skog
barrskog
öppen mark
gräs-örtmark
äng, fuktighetsindelad

87
88
95
86

92
88
95
95
95

68
Borgs
system
80

Detaljerad nivå
skog
barrskog, artindelad
fuktighetsindel ad/
artindelad
fuktighetsindelad
lövskog, artindelad
lövskog, art- o fuktighetsindelad
öppen mark
äng, fuktighetsindelad

77

Ryberg&Drakenbergs
system
78
73

Föreslagen
mod i f i ka t i on

72
62
91
79

82
68

77
82
68

x) I bil 3 redovisas det ursprungliga klassificeringsförslaget av
Ryberg&Drakenberg och i fig 35 tolkningsnyckeln reviderad i samråd
med Ihse efter erfarenheterna från flygbildtolkningen med angivande
av tolkningssäkerhet. Förändringarna mellan dessa båda rör följande
samhällen: Lövskogarna har i första handdifferentierats efter art
och i andra hand efter fuktighet. Barrskogarna uppdelas i stort sett
endast på fuktighet, dock kan torr och fuktig tallskog avgränsas från
övrig barrskog. På den öppna marken har främst fuktighetsfaktorerna
utökat differentieringen, som i hyggen, rishedar och ängar.

123

ggg

~ I~f~;pr!~~ti~~ng g~~~h~:iil~ ~i~~ l~~g

~;~~~~si;:~~ng

11

12 13 15 16

22 31 33

34 35 41

51 52 53

~~;~~.~~~~a

~g~:~ ·~f~5P

1;1~:~:~;:'\'i;:\l'::"'l;''=-~~ -,~-~~-~--~ --t-r--~~ 4 ~
~::-:-::::~C'~~"i~~c,:-~~:::~~C'-;,,---+._H_:.;3h1 h 2
g -~+
1
16 fuktlövskog
2 lövsmir

14

lhällmark

52

-r--TT
l

l

t~;

2

23
2

13

61
O

f-~

r-t-- t~

--

6

59

210

-------ältbestämning

Flygbildstolkning
Interpretation

~round truth

11

12 13 15 16

11 barrskog
l nd koq

62

l l
12

3 vass
41 hällmark

70

!R-färgfilm
l :20 000
IR-colourfilm l :20 000
22 31 32

33 34 35

41 51 52 53

..

t~t--

13

22

16

54

-~~~~
observ
Number
of

-- .

12 100--

65

94
4
14
83
23
17

ruderatmark
483

Tab 18.

.. :~.~~tolkat
Corr.
interp

95

16~93
96
96

,.

100

""'92

Tolkningsmatris avseende klassificeringssäkerheten mellan
flygbildstolkning och fältbestämning enl Ryberg-Drakenbergs
system i Tullgarnsområdet. A. pankromatisk film 1:30 000,
B. !R-färgfilm 1:20 000.
Matrix showing the precision in mapping by different aerial
photos and groundtruth by Ryberg-Drakenberg classification
system in the Tullgarn area. A. panchromatic film 1:30 000,
B. IR-colour film l :20 000.

På den översiktliga nivån är tolkningsnoggrannheten hög med båda
systemen. Till detta bidrar bl a det stora antalet lättolkade hällmarker. Ryberg~Drakenbergs system har här givit 5% högre noggrannhet
än Borgs. Skogarna tolkas lika och skillnaden ligger helt på den öppna
marken. Skillnaden beror på Borgs mera differentierade uppdelning av
ängarna. Ca l/4 av ytorna tillhör gruppen gräs-örtrik mark (Ryberg&
Drakenbergs system), som tolkas med en säkerhet på 94%. Borgs mera
differentierade uppdelning på torr, frisk och fuktig äng ger bara 68%
tolkningssäkerhet. Fuktighetsgradienten är förhållandevis svår att
tolka, framförallt är det friskängarna som är svåra att urskilja.
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Gruppen"trädfattig mark med lövträd"i Borgs system är generellt sett
en grupp med låg tolkningssäkerhet, 50-60%, medan"trädfattig mark med
barrträd"tolkas betydligt säkrare. Inom Tullgarnsområdet finns ingen
sådan "gles skog med lövträd", så denna jämförelse påverkas ej av
dessa grupper.
Vid kartering på detaljerad nivå blir totalresultatet ungefär detsamma
för båda systemen. På den öppna marken blir det här ingen skillnad på
de i Tullgarn förekommande naturtyperna. Skillnaden ligger helt på
skogsmarken, främst barrskogen. Barrskog tolkas med en säkerhet av
95%. I Borgs system sker uppdelningen av barrskogarna på detaljnivå
i första hand efter art, i gran och tall. Då sjunker noggrannheten
till 72%, fördelat på 81% på gran och 50% på tall. Borg differentierar
sedan gran- och tallskogarna efter 10 fältskiktstyper.
I Ryberg &Drakenbergs system styrs uppdelningen i första hand av fuktighetsgradienten, kombinerat med arten och därefter en uppdelning av
fältskiktet med ris, gräs och örter i fri kombination. Om fuktighetsgradienten kopplas till arten i sex kombinationer blir tolkningsnoggrannheten endast 62%. De olika kombinationerna har naturligtvis varierande tolkningsnoggrannhet. Det är alltså främst frisk tallskog och
frisk gran-tallskog som förväxlas med torr-frisk granskog.
En ytterligare analys av tolkningsnoggrannheten visar att en uppdelning av barrskogen i tre kombinationer, enbart baserad på fuktighetsfaktorn, i extremt torr, torr-frisk och fuktig barrskog är bäst lämpad för flygbildstolkning. Tolkningssäkerheten för de tre typerna blir
då 88, 94 resp 100%, d v s i genomsnitt 91%.
Inom lövskogarna sker den ytterligare differentieringen i Borgs system enbart efter art, i Ryberg-Drakenbergs system efter art och fuktighet. Analysen visar också att en extra upplysning om fuktighetsförhållanden i lövskog, torr eller frisk, medför ingen nämnvärd försämring av tolkningsresultatet.
Analysen visar således möjligheten att differentiera skogsmarken med
bibehållen hög tolkningsnoggrannhet genom att anpassa systemet till
flygbildens förutsättningar. En sådan anpassning skulJe vara att redan
på översiktlig nivå införliva fuktighetsgradering även av skogsmarken
i Borgs system, ängarna är redan fuktighetsgraderade på denna indelningsnivå.
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Tolkningsmöjligheternas beroende av fotograferingstidpunkt

Det bildmaterial som ingår i denna metodstudie (se tabell 3) är ej speciellt valt för studier av lämpligaste fotograferingstidpunkt. Jämförande studier kan dock ske i IR-färgfilm 1:20 000 i stureforsområdet
och i viss mån även i IR-färgfilm 1:30 000 i Linderödsområdet samt
pankromatisk film 1:30 000 i sturefors och Tullgarnsområdet mellan vår
och hög-sensommarfotografering.
IR-färgfilm 1:20 000. Klassificeringssäkerheten i stureforsområdet för
de enskilda samhällena på översiktlig nivå i ~~~g1!9~r (29/5) och ~gg
~Q~~~~g1!9~~ (7/8) visas i tabell 9 (si-d 104).
Av tabellen framgår att på den översiktliga nivån är det totalt sett
ingen statistisk säkerställd skillnad i tolkningssäkerhet mellan våroch sommarbilder. Två grupper av vegetationstyper skiljer sig dock,
nämligen lövträd och ängar. Ängarna och den öppna marken överhuvudtaget
är mera svårtolkade i vår- än sommarbilder, 64% mot 73%. Lövskogen kan
lättast differentieras i vårbilderna och ger mellan 5-10% bättre resultat (jmf fig 12). Några vegetationstyper är speciellt svårtolkade i vårbilderna. Rished, hygge och hällmark förväxlas med varandra. Dessutom
sker förväxling med både torra och friska ängar. Att fuktängen förväxlas med torrängarna i vårbilder beror förmodligen på att fuktängen domineras vid denna tidpunkt av visset gräs från den kraftiga fjolårsproduktionen. Detta vissna gräs ger ungefär samma reflektion som torrängarna. Den bättre säkerhe~n vid tolkning av torrängar i vårbilder
jämfört med sommarbilder är möjligen endast skenbar. Den kan bero på
en begränsning av torrängar till enbart torrbackar. Den dåliga utvecklingen av gräs- och örter ger vid vårfotografering mer av de blåtoner,
som är karakteristiska för torrängarna även i sådana vegetationstyper,
som senare på sommaren får röda toner i IR-färgbilder från frisk vegetation. Lövträden tolkas säkrare i vårbilderna beroende på att det är
lättare att skilja mellan ädellövträd och triviallövträd samt fuktlövskog i blandning med dessa, eftersom de har olika lövsprickningstid.
Fuktlövskogen är svårare att upptäcka i vårbilderna än i sommarbilderna när den är insprängd i barrskog.
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Praktiska tolkningsprov för artbestämning av träd i flygbilder visar
högst skiftande resultat. Resultaten av de utländska undersökningar
som finns är svåra att direkt överföra till svenska förhållanden, då
det ofta är helt andra trädslag det rör sig om. En svensk undersökning (Wastenson et al 1972) redovisar tolkningsresultat i bildskalan
1:20 000 varierande mellan 45 och 65% av enskilda träd, såväl barrsom lövträd, i olika filmslag och vid olika fotograferingstidpunkt.
I denna undersökning är dock lövträden underrepresenterade. Det har
därför varit angeläget att göra en förnyad metodstudie avseende lövträdsdifferentiering. Testet har utförts på följande sätt. Inom varje
lövskogsyta antecknades varje avvikande trädslag. Detta innebär
princip att det är små bestånd och ej enskilda träd som tolkas. Fältanteckningarna, som gjordes för kartering på detaljnivå visade ej
det exakta läget av en speciell art, utan detta angavs endast som förekommande i den dominerande skogstypen. Vid utvärderingen av resultaten har därför den mest positiva överensstämmelsen fått gälla. Naturligtvis krävs mera detaljerat fältarbete för att kunna dra generella slutsatser, men resultaten som redovisas i stapeldiagram i figur 36 tyder på goda möjligheter till lövträdsdifferentiering i vårbilder i IR-färg 1:20 000.
I IR-färgfilm l :30 000 har ungefär samma yta inom Linderödsområdet
fotograferats dels på f2~~Q~~~~§~ 10/6, dels på ~29~Q~~~~§~ 29/6.
skillnaderna i tolkningsmöjligheter mellan dessa två tidpunkter har
ej verifierats med tolkningstester. Det allmänna intrycket är, att
erfarenheterna från IR-färgfilm 1:20 000 stämmer, dvs att den öppn~
marken är bättre differentierad i högsommarbilderna medan de stora
skillnaderna bland lövträden i vårfotograferingen minskar.
Med IR-färgfilm i skalan 1:40 000 fotograferades Linköpingsområdet
f2~~!~-~~9~~~~-i_j~li• för annat ändamål. Denna fotograferingstid-

punkt visade sig ha en enda fördel framför augustifotograferingen,
nämligen den att ingen förväxling sker mellan vall och frisk äng.
Vallen är strax efter midsommar nyslagen och detta ger en kraftig reflektionsskillnad mot den kraftiga vegetationen på de friska ängarna.
I augustibilder däremot kan förväxling lätt ske med friskängarna beroende på den kraftiga återväxten på vallarna. Med pankromatisk film
har stureforsytan fotograferats i skalanl:30 000 på ~§~~Q~~~~§~ (2/9),
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Tullgarnsytan på våren (l/6). Detta material är ej helt lämpat för
jämförande undersökning beroende på bl a skilda naturtyper, olika klassificeringssystem och ett förhållandevis litet undersökningsmaterial.
Det finns dock även här en tendens att den öppna markens gräs- och
örtvegetation är svårare och lövskogen något lättare att tolka i vårbilder än i sommarbilder.

Tolkningsmöjligheternas beroende av olika tolkare

Tolkningssäkerheten hos skilda flygbildstolkare beror naturligtvis av
den enskilde individens erfarenheter. För att i någon mån kunna bedöma denna effekt på tolkningsresultaten hade det varit värdefullt
att kunna jämföra resultaten från tolkare med olika bakgrund och erfarenhet inom ett och samma område. Detta har dock ej varit möjligt
att genomföra av personella skäl.
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En parallelltolkning av två personer inom ett och samma område skulle
däremot ge indikationer på hur säkra de presenterade tolkningsnoggrannheterna är. Sådan parallelltolkning har skett i IR-färgfilm
1:50 000 på översiktlig nivå inom en försöksyta vid Landeryd inom
Linköpingsområdet. Tolkningarna utfördes förutom av författaren (A)
av en van tolkare (B) (L Granath) som hade erfarenhet av vegetationsklassificering med Borgs klassificeringssystem i· skärgårdsnatur, men
som saknade kännedom om de allmänna naturförhållandena i LinköpingLanderydsområdet.
Testet genomfördes i två steg. Först avgränsade och klassificerade den
ene tolkaren (B) försöksområdet som omfattade ett stereobildpar med
ca 408 ytor. Dessa ytor klassificerades sedan också av tolkare A. Därefter skedde en gemensam genomgång av områden där skiljaktigheter i
tolkningen förelåg. slutligen upprepades tolkningen genom att tolkare
A avgränsade och klassificerade området och tolkare B klassificerade
dessa avgränsade områden.
Gränsdragningen var så gott som helt överensstämmande hos de båda tolkarna (jfr figur 26). En jämförelse av tolkningsnoggrannheten indikerar
däremot skillnader. I den första delen av testet var avvikelsen mellan
tolkarna ca 20%, i den andra delen l2%,vilket tyder på att viss inlärning har skett. Av dessa 12% avvikande ytor (42 av 390) fältkontrollerades största delen vid den stickprovskontroll som skedde för kontroll
av tolkningsnoggrannheten i IR-färgfilm 1:50 000. 17 st är ej fältkontrollerade. Av de kontrollerade ytorna är 15 st rätt tolkade av A,
7 st av B och 7 st har feltolkats av båda. Icke oväntat är det bland
naturtyper med de tidigare konstaterade lägsta tolkningsnoggrannheterna som skillnaderna finns. Det är således främst vid differentieringen
av trädfattig mark med ädel- eller triviallövskog kontra skog, trivialkontra ädellövskog samt frisk äng kontra övriga ängar, som skillnaderna
framträder. Inom övriga naturtyper, som har hög tolkningsnoggrannhet
är skillnaden mellan de två tolkarna obetydlig.
Förutom tolkningen av enheterna på översiktlig nivå gjordes försök att
differentiera gran och tall. Tolkare A tolkade gran något bättre än B,
tall tolkades ungefär lika bra av båda. Tolkare A, med erfarenhet från
det granrika Linköpingsområdet, övertolkade gran medan tolkare B, med
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erfarenhet från tallrika skärgårdsområden övertolkade tall, både
rena bestånd och som blandskog.
Testet ger till resultat att tolkare A, med erfarenhet av områdets allmänna karaktär, hade ett 2% bättre tolkningsresultat, vid jämförelse
på översiktlig nivå, och 4% bättre resultat när differentiering dessutom sker mellan gran och tall. Det är ej möjligt att med utgångspunkt
från detta testmaterial dra några generella slutsatser om huruvida
tolkningsnoggrannheten för de olika växtsamhällena kan variera mellan
olika tolkare. Resultaten antyder dock att det inte är specifika egenskaper hos en enskild tolkare som gör vissa växtsamhällen svårtolkade
och andra lättolkade, eftersom två vana tolkare gör ungefär samma typ
av missbedömningar för de växtsamhällen som har låg tolkningssäkerhet. Det är i stället indikatorerna för de olika växtsamhällena, som
är mer eller mindre tydliga i olika flygbildsmaterial. Resultaten. P.e-.
kar också på vikten av en allmän kännedom om landskapets karaktär innan flygbildstolkningen genomföres.
r

1-

t
n
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KARTERINGSHASTIGHET
När det gäller att bedöma flygbildsteknikens användbarhet för vegetationskartering måste man förutom metodens tillförlitlighet ta hänsyn
till den hastighet varmed karteringen kan utföras.
Tidsåtgången för flygbildskartering i olika flygbildsmaterial och inom de olika försöksområdena redovisas i tabell 19. En sammanställning
av beräknad karteringshastighet på olika ambitionsnivåer med olika
metoder redovisas i tabell 20. Tolkningshastigheterna redovisar den
tid som åtgår för att åstadkomma en bildskiss i centralprojektion
vid tolkning i Zeiss Jena Interpretoskop. Dessa innefattar således
ej överföring till kartunderlag. För de kartor som överförts till
kartunderlagets ortogonalprojektion har tidsberäkning ej skett. I tabell 19 redovisas också ungefärlig bildtolkad vegetationstäckt yta,
samt antalet beskrivningsenheter och deras genomsnittliga storlek,
eftersom detta starkt påverkar tolkningshastigheten. Tolkningstiden
redovisas uppdelad på den tid som åtgår för gränsdragning respektive
klassificering, beräknad per testområde och per ytenhet. Som jämförelse redovisas också tiden fät fältkarteringen, dvs den tid som åtgår
för att uppsöka varje avgränsad yta i fält och klassificera den.
Antalet stereomodeller som tolkats varierar något mellan försöksområdena, men i regel har endast en stereomodell tolkats. Tiden för
orientering av nya stereomodeller i Interpretaskapet är så kort att
den kan förbises i detta sammanhang.
Tolkningsenhetens genomsnittliga storlek påverkar i högsta grad karteringshastigheten. Tiden för avgränsning och klassificering av en
enskild beskrivningsenhet tar i stort sett lika lång tid oberoende
av enhetens storlek. På detaljerad nivå är minsta karteringsbara enhet ca 0,25 ha, på översiktlig nivå 6,25 ha. Den genomsnittliga storleken hos de avgränsade enheterna är på detaljerad nivå knappt 3 ha,
varierande från 2 ha i Linköpingsområdet till 4 ha i Vitemölla och
Tullgarn, på översiktlig nivå 15 ha. Detta är medelvärden för just
dessa försöksområden och naturligtvis förekommer variationer, beroende på landskapstypen.
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Detaljerad nivå
För kartering på detaljerad nivå kan man utnyttja bilden på två sätt.
Det ena är att göra enbart gränsdragningen i bild och därefter klassificeringen helt i fält. Det andra att göra både gränsdragningen och
viss klassificering i bilderna (se föregående kapitel). För att det
skall vara möjligt att beräkna karteringstiden för de båda metoderna
redovisas för den detaljerade nivån tidsåtgången uppdelad på gränsdragning och klassificering i bild samt fältarbete.
I de första stereomodellerna som avgränsades och klassificerades,
Bjärka Säby, St Märken och Sturefors, skedde tolkningen på detaljerad nivå i IR-färgfilm 1:20 000. Avsikten var att skaffa så bra underlag som möjligt för fältarbete och inlärning. En effekt av inlärningen kan också spåras. Gränsdragningen tar ca 0,8 min/beskrivningsenhet i de tre testområdena. Tiden sjunker sedan till ett värde på
0,5-0,6 min/enhet i Vitemölla- och Tullgarnsområdena. 0,6 min/enhet
kan därför anses vara den medelhastighet en tränad tolkare arbetar
med. Detta betyder en genomsnittlig hastighet av 3-4 km 2/tim för
enbart gränsdragning, med den angivna storleken på minsta beskrivningsenhet.
Klassificeringen går något långsammare än gränsdragningen, trots att
man mer eller mindre omedvetet, gör en viss klassificering redan vid
gränsdragningen. Även när det gäller klassificering kan man se inlärningseffekten i Bjärka Säby och St Mörkenområdena. Dessa klassificerades utan annan fälterfarenhet än referensytorna (se kapitlet om
fältkontroll) och tiden är 1,3 resp l,l min/yta. Tiden sjunker till
0,8 min/yta i Stureforsområdet, där klassificering skedde först efter fältarbete i de två andra Linköpingsytorna. Tiden stabiliseras
sedan kring 0,6-0,8 min/yta. Tullgarnsområdet har det högsta värdet,
men här testades också ett nytt klassificeringssystem. 0,7 min/yta
kan därför anses som ett troligt medelvärde för klassificering för
en tränad tolkare. Detta motsvarar en hastighet av 2,5 km 2/tim.
Om man i IR-färgfilmen i skalan 1:20 000 gör både gränsdragning och
klassificering arbetar en van tolkare med en karteringshastighet av
drygt 2,5 km 2/tim under förutsättning att den genomsnittliga storleken på enheterna är 3 ha. Detta motsvarar 10-12 km 2/dag med 4-5
timmars tolkningsarbete.
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Väljer man att göra enbart gränsdragning i bilden och därefter klassificering i fält, får man helt andra karteringshastigheter. Fältarbetet är mycket tidskrävande. Borg (1975) uppger en genomsnittlig hastighet för fältarbete till 2 km 2/dag. Denna kan dock variera mycket,
beroende på terrängtyp, tillgänglighet med bil, inventerarens vana,
väderlek osv. Vid denna undersökning med tre olika fältinventerare
har något lägre värden erhållits. Medelvärdet, 1,8 km 2;dag, har en
spridning från 1,2 km 2;dag till 2,8 km 2/dag. En dags fältarbete omfattar drygt 50 avgränsade ytor i Linköpingsområdet, 75 i Vitemöllaområdet.
Fältkarteringen går mycket snabbare när man på förhand har gjort
gränsdragningen. Ovanstående värden på fältkarteringshastigheten kan
jämföras med de 0,3 km 2/dag som erhölls vid fjällkarteringen (IhseWastenson 1975, s 105), då gränsdragning ej skett i förväg i tolkningsinstrument utan skedde direkt på bilden i fält. Eftersom orienteringen i fjällterräng kan vara svår och ta förhållandevis lång tid
så bör man förvänta något lägre värden i fjällterräng. Värdena är
därför ej helt jämförbara.
Följande exempel visar skillnaden i tid mellan de båda metoderna för
kartering på detaljerad nivå i IR-färgfilm 1:20 000. På en halvtimme
avgränsar man ca 50-60 ytor, vilka alltså motsvarar l dags fältarbete.
På drygt en timme klassificerar man lika mycket som man fältkarterar
på en dag. På en dag täcker man 15-20 km 2 med gränsdragning och denna
bör följas av 6-8 timmars klassificering, alltså 1,5-2 dagars tolkning
eller 6-12 dagars fältarbete. Det går alltså 5-6 ggr snabbare med
tolkningen jämfört med fältarbetet. Väljer man total fältkartering
får man naturligtvis säkrare upplysningar, främst om skogens sammansättning, både i träd och fältskikt samt om kulturåtgärder på den
öppna marken.
Tolkningstiden i IR-färgfilm i skalan 1:30 000 har också analyserats
vid tolkning enbart av gränser. För att kunna rita alla detaljer
måste gränsdragningen i denna bildskala ske i ett instrument med förstoringsmöjligheter via pantograf. Gränsdragningen har därför skett
i Wild B8 Aviograph. Gränsdragningen, som här sker med helt annan metod än i Interpretaskapet tar dock ungefär lika lång tid, Oi7 min/yta.
Tiden innefattar dock ej inorientering av bilderna, som i detta
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instrument kan uppskattas till ca l timme per stereomodell.
Gränsdragningen i IR-färgfilm i skalan 1:50 000 och pankromatisk film
1:30 000 går något snabbare än i IR-färgfilm i 1:20 000. Klassificeringen däremot tar ungefär lika lång tid. De två förstnämnda bildmaterialen är dock klart otillräckliga även för enbart gränsdragning på
den detaljerade karteringsnivån. Gränsdragningen går snabbare beroende
på att det är svårt att upptäcka många av skillnaderna mellan växtsamhällena. Snabbast går gränsdragningen i den pankromatiska filmen. Enbart enklare och tydliga gränser kan markeras (jfr kartorna över
Bjärka Säby i figur 28). Den totala tolkningstiden i de båda filmslagen är ungefär lika, men fördelas olika mellan gränsdragning och klassificering.
Då endast ett försöksområde testats i dessa filmslag tillåter undersökningsmaterialet inte några generella slutsatser. Vissa tendenser
kan spåras. Filmslaget spelar större roll än skalan. Tolkningstiden
tycks oberoende av vilket klassificeringssystem man använder, liksom
tiden för gränsdragning tycks oberoende av tolkningsinstrument och
metod.
översiktlig nivå
Vid kartering av stora arealer på översiktlig nivå är det ej tänkbart
att göra fältkontroller annat än som stickprov. Fältbesök i varje avgränsad enhet skulle bli alltför tidskrävande och dyrt. Gränsdragningen måste därför följas av klassificering i flygbilder. Det är den
totala tolkningstiden som är intressant vid tolkning på översiktlig
nivå.
Tolkningshastigheten med IR-färgbilder i skalorna 1:50 000 och
1:30 000 tolkade efter Borgs system är drygt 5 km 2/tim. Samma hastighet erhölls i de pankromatiska bilderna, testade efter Ryberg &
Drakenbergs system.
Gränsdragningen tar förhållandevis lång tid, i genomsnitt 0,9 min/
beskrivningsenhet. Det är ~a 50% längre tid än i IR-färgfilm i
skalan 1:20 000. Eftersom endast ett område har testats i varje bildmaterial, är det möjligt, men ej säkert, att en viss inlärningseffekt
skulle göra sig gällande även här. Mot detta antagande talar att
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både tolkningsvana

och vana vid klassificeringssystemet fanns.

Svårigheterna vid gränsdragningen på översiktlig nivå ligger framför allt
i generaliseringen. Ju fler detaljer man ser i flygbilden desto svårare
är det att med hänsyn till karteringsskalan göra generalisering och avgränsning av homogena enheter. Bildskalan 1:20 000 har därför uteslutits
på den översiktliga nivån eftersom minsta karteringsbara enhet är över
l cm i flygbilden. Även i skalan 1:30 000 är det svårt att generalisera
vilket tiden för avgränsningen visar, 1,5 min/enhet. För skalan 1:50 000
i IR-färgfilm är motsvarande hastighet 0,9 min/enhet.
Klassificeringen tar ungefär lika lång tid på översiktlig nivå som på
detaljeradniv~0,6-0,7-min/yta, trots att det finns endast drygt 20
växtsamhällen att välja på jämfört med ca 50 på detaljerad nivå. Teoretiskt sett borde det gå snabbare med färre valmöjligheter, men generaliseringssvårigheterna gör att det tar längre tid att fatta beslut. Variationsvidden inom de enskilda växtsamhällena är så stor att
man i praktiken många gånger gör klåssificeringen på detaljnivå, för
att sedan kunna gruppera hop dem till översiktlig nivå.
Även på den översiktliga karteringsnivån går det snabbare att tolka
IR-färgfilm än i pankromatisk film. I den pankromatiska filmen vägs
den snabbare gränsdragningstiden, beroende på svårigheterna att urskilja ett flertal växtsamhällen, upp av den betydligt långsammare
klassificeringstiden.
Den totala tolkningstiden per ytenhet varierar mellan 1,5 min/enhet
i IR-färgfilm 1:50 000 och 2,2 min i IR-färgfilm i l :30 000, alltså
i genomsnitt 0,5 ggr långsammare än i IR-färgfilm i 1:20 000 på detaljerad nivå.
Tolkningshastigheten på drygt 5 km 2/tim kan tyckas låg. Det är främst
de små enheterna, i genomsnitt bara 15 ha, som är främsta orsaken
till detta. Om man kan förbättra tekniken för generaliseringen, så
att genomsnittsområdet ökar till ca 40 ha, vilket Borg (1975) redovisar i sin översiktliga karta, skulle karteringshastigheten öka till
15 km 2/tim. Detta överensstämmer väl med de 10-15 km 2/km som Borg anger.
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SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER
I föreliggande undersökning har visats att flygbildstolkning i IR-färgfilm kan användas vid vegetationskartering av terrestra naturtyper, särskilt syd- och mellansvenska terrängtyper. Härvid kan de klassificeringssystem som utarbetats av Borg (1975) användas liksom Ryberg&
Drakenbergs system (1976) om de,som visats,. modifieras för flygbildstolkning.
För kartering på översiktlig nivå ger enbart tolkning i IR-färgfilm
i skalan 1:50 000 en noggrannare och mera detaljerad karta än en
mera konventionell kartering med pankromatiska flygbilder som underlag för fältkontroller. På detaljerad karteringsnivå ger gränsdragning i IR-färgfilm i skalan 1:20 000 ett mycket detaljrikt underlag
för fältarbete. Därtill kan en stor del av klassificeringen också utföras genom flygbildstolkning.
Ovanstående slutsatser torde kunna göra anspråk på viss generell giltighet för stora delar av Sverige nedanför fjällkedjan, då de flesta
förekommande naturtyper representeras inom de använda försöksområdena.
i de båda testade klassificeringssystemen är
hierarkiskt uppbyggd, med första nivån som indelningsgrund, nästa nivå
avsedd för kartering på översiktlig nivå och lägsta nivån för detaljerad kartering. Båda systemen bygger på naturtyper, och indelningen
sker efter växtsociologiska, ekologiska och fysionomiska faktorer.
Hänsyn tas även till vissa kulturfaktorer.
Y~9~!~!i2~~i~9~l~i~9~~

På översiktlig nivå karteras ett 20-tal enheter. skogsmarken uppdelas i skog och trädfattig mark, motsvarande tät och gles skog. Skogen
delas upp i barrskog, ädellövskog, triviallövskog och fuktlövskog.
Bland buskmarker urskiljs barrsnår från olika typer av lövsnår. På
den öppna marken differentieras kulturmark med åker och bebyggelse,
från naturlig vegetation, som innefattar hedar med ris- och gräsvegetation, ängar med gräs-örtvegetation och med olika fuktighetsgrader,
myrmarker, vass samt områden dominerade av minerogent underlag. Dessa
enheter uppdelas ytterligare på detaljerad nivå, främst efter artsammansättning och fältskiktsbedömning i skog, men även efter fuktighet och näringsrikedom till ett stort antal kombinationer.
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I~!~~i~9~~~j!i9~~!~~-i-~!i~~-f!~9~i!~~~~!~~i~l· främst IR-bilder, har

testats för kartering på olika nivåer genom analys av detaljåtergivningen i kartorna samt noggrannhet i såväl gränsdragning som klassificering. Kartering på översiktlig nivå innebär redovisning i kartskalan 1:50 000 med minsta beskrivningsenhet ca 250x250 m (6,25 ha).
Kartering på detaljerad nivå innebär redovisning i kartskalan 1:10 000
eller 1:20 000 med minsta beskrivningsenhet ca 50x50 m (0,25 ha).
Pankromatisk film 1:30 000 ger ej tillräcklig information för att urskilja de olika naturtyperna ens på översiktlig nivå. Svårigheterna
är störst i skogsmarken. säkerheten i gränsdragning är dock större än
säkerheten i klassificering. Gränsdragningen kan anses tillfresställande för översiktlig men ej för detaljerad kartering. Avgränsningen
av beskrivningsenheterna blir dock mera generaliserad än motsvarande
gränsdragning i IR-färgfilm 1:50 000. Om en översiktlig kartering baseras på tolkning i pankromatiska bilder bör klassificeringssystemen
ytterligare förenk~as och tolkningen kompletteras med omfattande fältkontroller, då stor del av klassificeringen måste ske i fält.
IR-färgfilm i skalan 1:20 000 ger för kartering på översiktlig nivå
en så stor detaljinformation att den närmast är störande. Generaliseringar över större områden blir svåra att göra. Bildmaterialet ger
i stort sett inga fördelar i form av ökad säkerhet i klassificeringen på översiktlig karteringsnivå jämfört med den mindre bildskalan
1:50 000 i samma filmslag.
För kartering på detaljnivå ger IR-färgfilm i skalan 1:20 000 tillräcklig informationsmängd. Men hänsyn till både noggrannhet och detaljeringsgrad i såväl gränsdragningen som klassificeringen kan detta
bildmaterial rekommenderas för kartering på detaljerad nivå. Eftersom klassificeringen för vissa naturtyper är relativt osäker, bör
den kompletteras med fältkontroller främst i sådana områden.
IR-färgfilm i skalan 1:30 000 är väl anpassad till de föreslagna
klassificeringssystemen. Skalan ger emellertid inga vinster, vare
sig i säkerhet vid gränsdragning eller klassificering på den översiktliga niv~, jämfört med den mindre skalan 1:50 000. Karteringshastigheten är något lägre än i skalan 1:50 000, eftersom detaljinformationen är så stor, att gränsdragning och generalisering
försvåras.
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För kartering på detaljerad nivå är skalan 1:30 000 tillräcklig för
gränsdragning om denna sker i Wild BB Aviograph. Klassificeringsnoggrannheten har ej testats på detaljerad nivå, men bör vara minst lika
god som i skalan 1:50 000. Förstoringsgraden i Wild BB Aviograph, 6
ggr, bör vara tillfredsställande för klassificering i denna skala.
IR-färgfilm 1:30 000 skulle kunna användas för kartering på båda
karteringsnivåerna, med användande av olika tolkningsinstrument:
Interpretoskop för översiktlig nivå och Wild BB Aviograph för detaljerad nivå.
IR-färgfilm i skalan 1:50 000 är det bildmaterial, som med hänsyn till
såväl kostnader som karteringshastighet kan rekommenderas för översiktlig kartering. Filmen är överlägsen den pankromatiska vid både
gränsdragning och klassificering.
För kartering på detaljerad nivå är skalan för liten för tillfredsställande detaljåtergivning i avgränsningarna om tolkningen sker i
Interpretoskop. När klassificeringen sker vid ca lO ggrs förstoring
är klassificeringsnoggrannheten dock endast något lägre än vid tolkning i IR-färgfilm i skalan 1:20 000. Avgränsningarna borde kunna
ske med tillfredsställande noggrannhet i karteringsinstrumentet Wild
BB Aviograph. Den förstoringsgrad man där erhåller, 6 ggr, är emellertid alltför låg för säker klassificering.
För att nå goda resultat bör tolkaren vara bekant med terrängtypen
samt ha botaniska fackkunskaper. Jämförelse har skett mellan två
olika tolkare med något olika fälterfarenheter inom ett område. överensstämmelsen i gränsdragning är mycket god, i klassificering något
sämre mellan de två tolkarna.
I tab 21 ges en sammanställning av de naturtyper som är möjliga att
tolka ( ~ 70% säkerhet) i de olika filmslagen.
Några av de förslag till modifieringar, som tolkningstesterna lett
till och som redovisas i sammanställningen, t ex ytterligare differentiering av barrskogen på översiktlig nivå, ändring av krontäckningsgraden för gruppen "trädfattig mark'' samt slopande av fuktighetsgraderingen på ängarna, har redan genomförts i det modifierade
system som Borg presenterade 1977. För den förändrade indelningen
på detaljerad nivå och beskrivning av vegetationstyperna hänvisar
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Pankro l :30 000

!R-färg l :30 000
!R-färg l :50 000

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - r-----------

!R-färg l :20 DOO

x ej testad i mindre skala

SKOG

sKOG

SKOG

BARRSKOG ( + LOVSKOG)

BARRSKOG

BARRSKDG

extremt torr
Torr-fri sk
Fuktig

extremt torr
Torr-fri sk

IIDELLöVSKDG

ADELLOVSKOG

(Gran, mogen skog)

ADELLöVSKOG + TRIVIALLöGSKDG
+ FUKTLOVSKDG

Ekskog

Fuktig

(Gran, mogen skog)

Ekskog {ej i komb med bok)
Askskog {värbilder)

övr ädel + triviallövskog

Bokskogx

TRIVIALLöVSKDG + ung 1\DELLOVSKOG

TRIVIALLOVSKDG

Björk
övrig lövskog
FUKTLöVSKDG

FUKTLOVSKOG

Kl i bba l skog
Glasbjörkskog (vårbilder)x
HYGGE + HALLMARK + ANG (torr, frisk)

HYGGE

TRÄDFATTIG 11ARK m BARRTRÄD +
ENBUSKMARK

TRl1DFATTIG 1·1ARK m BARRTRAD +
ENBUSKMARK

TRÄDFATTIG MARK m ÄDELLöVTRAD +
TRIVIALA LöVTRAD + (BARRTRI\D) +
LöVSKDG

TRI\DFATTIG MARK m ADELLOVTRAD +
ADELLöVSKOG

TRÄDFATTIG MARK m ADELLOVTRÄD +
ADELLöVSKDG

med ek + ekskog

med ek + ekskog

HYGGE
TRI\DFATTIG MARK m BARRTRÄD

med gran
med tall

öVRIGA LOVSNAR + ung TRIVIALLOVSKDG

-- -~------·------~--

TRI\DFATTIG MARK m TRIVIALLOVTRAD

TRI\DFATTIG MARK m TRIVIALLöVTRAD

med björk

med björk + sly

ENBUSKMARK + TRADFATTIG MARK med
BARRTRI\0

ENBUSKMARK

öVRIGA LöVSNAR

öVRIGA LöVSNAR

Sly + ung TRIVIALLOVSKDG
Taggiga buskar

Sly

r---------~------------·--·---

öPPEN MARK

Q_Pl_E_N MARK

RIS-GRI\SHED

RIS-GRI\SHED

Ljunghed + krakrished + friskäng
övr rished + HÄLLMARK+ TORRÄNG

Ljunghed 1

TDRRI\NG + FRISKANG + VALL

~~~s;~~~~~shed 1
TDRR;\NG

Torrbacke

~:~~s ~o~;~~~r;s~~~ Tkäng

FRISKI\NG + FUKTANG + AKER

Taggiga buskar

---------------~---

öPPEN MARK
RIS-GRIISHED

ljunghed
Kråkrishedx
övr r i s hed
Sursandgräshed
TORRliN G

Torrbacke
Vanl + stäppartad torrängx
Basisk sandgräshedx

TORRÄNG + FRISKI\NG

TORRIING + FRISKIING

FUKTI\NG

FUKTl\NG

Högärtsäng
Gräs-lågstarräng + fri s käng
Havsstrandängx
HALLMARK + RISHED + IING

HÄLLMARK

HÄLLMARK

Hällmarks l j unghedx
Kl i pphed X
övrig hällmark
MOSSE

MOSSE

KliRR

KARR

Fattigkärr

KARR

Fattigkärr
Ri kkärr (berggrunds karta)

Fattigkärr
Rikkärr ( berggrundskarta)

Rikkärr {berggrundskarta)

MOSSE

VASS

VASS

VASS

AKER, VALL + TORRI\NG + FRISKIING

AKER, VALL

AKER, VALL

Tab 21.

Naturtyper,. möjliga att tolka (~70% säkerhet) olika bildmaterial.
Vegetation classes, possible to interprete (~70% accuracy)
in different aerial photos.
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Borg (1977) till kommande metodbok. Det modifierade förslaget, som
Borg nu presenterar är ej ett direkt resultat av denna metodstudie,
som skett efter det först presenterade indelningssystemet.
vid tolkningen i olika flygbildsmaterial har också redovisats (tabell 19). Karteringshastigheten är till stor del beroende
av detaljeringsnivån. Om tolkningen sker på transparanta överlägg i
zoomstereoskopet Zeiss Jena Interpretoskop, erhålles en karteringshastighet av 5-10 km 2/tim vid kartering på översiktlig nivå, med beskrivningsenheter på 15-40 ha. Vid kartering på detaljerad nivå i IRfärgfilm 1:20 000 med beskrivningsenheter på i genomsnitt 3 ha blir
karteringshastigheten 1-2,5 km 2/tim. Enbart gränsdragning görs på
denna nivå med 3-4 km 2/tim. Fältkartering på detaljerad nivå efter
gränsdragning i IR-färgfilm sker med en ungefärlig hastighet av
knappt 2 km 2/dag.

Ii2~~!9~~9~~

En enkel !2!~~!~9~~~~~~! presenteras för vegetationskartering från
flygbilder i IR-färgfilm, dels för skog, dels för öppen mark i form
av tabeller och schemata (tab 4, 5 fig 14, 15).
Sammanfattningsvis kan följande rekommendationer ges för vegetationskartering från flygbilder i syd- och mellansvensk terräng:
översiktlig kartering kan med fördel ske med flygbildstolkning i IRfärgbilder 1:50 000. Lämplig fotograferingstidpunkt under vegetationsperiodens maximum, från slutet av juni till slutet av september,
med preferens för första delen av perioden. stråkriktningen bör vara
öst-västlig för att åstadkomma en blandning av med- och motljusposition vid stereobetraktningen.
För detaljerad tolkning bör IR-färgfilm 1:20 000 användas. Tolkningen
bör kompletteras med fältkontroller, men den kan begränsas till tveksamt tolkade områden samt till naturtyper med låg tolkningsnoggranhet. För god lövträdsdifferentiering bör fotograferingen ske under
lövsprickningsperioden, sista hälften av maj - början av juni; för
totalkartering över ett område,samma tidsperiod som för översiktlig
kartering.
Tolkningen bör ske i stereoskop med zoom-möjligheter med upp till 10-12 ggr
förstoring och ske på transparanta överlägg direkt på den diapositiva bil-
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den i den aktuella bildskalan. överföringen till underlagskarta underlättas om den sker i ett överföringsinstrument av typ stereo Facet Plotter.
Förslag till kartografiska lösningar har presenterats i svart-vitt såväl
som i färg.

1gr
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SUMMARY: AERIAL PHOTO INTERPRETATION OF VEGETATION IN SOUTH AND
CENTRAL SWEDEN: A methodological study of medium-seale mapping
A vegatation map is a fundamental aid for all land-use planning departments, especially at regional level, for which the importance of
the need for survey (large-scale) maps, preferably on a scale of
1:50,000, has been stressed. Such maps ought to be supplemented by
more detailed (small-scale) maps for selected smaller areas, on
scales such as 1:10,000 or 1:20,000.
A vegetation map can be used when decisions have to be made on the exploitation or conservation of particular natural resources or areas,
from both botanical and zoological and even social, points of view.
The aim of the present study is to provide recommendations for planning
authorities,on suitable kinds of air photos and methods of aerial photography for rapidly and accurately making such vegetation maps.
Especial attention has been paid to the use of infra-red sensitive
(IR) colour film.
A VEGETATIONAL CLASSIFICATION SCHEME SUITABLE FOR SURVEV MAPS
The investigation has been based on the assessment of two alreadyexisting vegetational classification schemes, which take inta account
both the kind of plant communities cancerned and the effects of physiognomic, ecological and floristic factors, as well as certain human
factors (Borg 1975; Ryberg & Drakenberg 1976). These two different
classification schemes are described in chapter 2 and summarized in the
appendices 1-5. Both schemes were modified to same extent to make them
suitable for use in air photo interpretation. The one finally ehosen
and tested is summarized in table l and appendix 6.
METHODOLOGY
The investigated areas. The routine stages can be summarized under the
following headings: choice of suitable area; study of the background
material; primary field survey; interpretation of the air photos;
field-check; map contruction, followed by a critical appraisal of the
interpretational results.
The majority of the vegetation types listed under both classification
schemes are represented (fig. l) within the four investigated areas.
Area no 3 is not dealt with in the present report, however.
The first (fig. 2), Linköping-Bjärka-Säby in Östergötland, is a
forested region typical of the transition from the southern coniferous
forest zone. The predominant soil types of the four selected plats are
moraine and fine-grained sediments. Three of the test plats each
measured 10 km2 and the fourth ca 100 km2.
The seeond (fig. 3), Vitemölla-Linderödsåsen in Kristianstad province,
with two test plats of 33 and 12 km2 respectively, belongs to the
southern deciduous forest region. Plant communities typical of sandy
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habitats predominate, most of the species-rich plant communities being
restricted to patches of calcareous soils.
The fourth area {fig. 4) was Tullgarn-Likstammen in Sörmland province,
with two test plats, of 16 and 30 km2 respectively. Likstammen is an
area of mixed forest, with appreciable exposures of bare, smoothed
rock (Sw. 'hällmark'). The area around the palace of Tullgarn includes
both forest and agricultural land. Patches of calcareous soils bear a
richer vegetation.
The film types used for the air photos, the stereoscopes, and the
subsequent field-checks.
Within each of the different investigated areas the vegetational earnposition has been interpreted from air photos taken on different scales
and with different kinds of film. The working procedure adapted,was to
interpret the photos first and then make the field-checks, and to interpret the panchromatic film results before the photos from the infrared sensitive (IR) colour films. The main emphasis was laid on the interpretation of photos from IR colour film, taken at scales of 1:20,000
and 1:50,000, which were mainly campared with the results from panchromatic film at a scale of 1:30,000.
Most of the interpretations were made using a Zeiss Jena Interpretoscope {fig. 6), which is a stereoscape with a zoom lens, with a
magnification range of 2x - 16x. In a few cases, e.g. for parts of
the Brösarp area, a Wild B8 Aerograph {fig. 7) was used.
The vegetational boundaries were traced directly on to a transparent
sheet laid on top of the air photo. The smallest areas delineated were
6.2 hectares for the survey mapsand 1.25 hectares for the detailed
maps.
In most cases the accuracy of the interpretatons was assessed by mapping the whole area of the test plot in the field. Only in one case
was the line transert method used in a field-check.
Field work comprised both a general reconnaissance and a detailed investigation of selected reference areas before the air photo interpretaation started, and a detailed, on-the-spot check of each discrete
vegetational unit after the interpretation work was completed. A series
of IR colour prints, on a scale of 1:20,000, in most cases mounted in
pairs for stereo-viewing, were used when making the field-checks.
RESULTS
Description of the interpretational criteria.
The differences in spectral reflectance given by the different types of
vegetation, and which are utilised in distinguisbing their boundaries,
are reproduced best on IR colour film {fig. 5). Colouration is also the
most important interpretational criterion. A large number of plant communities can be distinguished on a basis of colour differences alone
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(figs. 10-12). Other important factors which are directly recognisable
on the photos are the height, density and structure of the vegetation
and, i n the c ase of fares t types, the form, ex tent and amount 0f
shade east by the individual tree crowns. Indirectly, information can
also be obtained about ground moisture, type of habitat, site exposition, soil conditions, solid geology and degree of human influence.
For accurate identification of the different plant communities
visible on the air photos, the colour differences must be supplemented
by one or more of the other available interpretational criteria. The
various steps in the interpretational process are indicated in the
interpretational keys shown in figs 14 and 15.
The interpretational criteria for the recognition of the different
plant communities are summarized in tables 4 and 5, which are supplemented in the main text by detailed descriptions of the appearances of
the different communities in the field and on IR colour film.
The accuracy of the vegetation maps.
The maps have all been assessed with regard to the degree of detail
shown, the degree of accuracy of the vegetational boundaries, and
the accuracy of the vegetational classification.
The degree of details shown on the maps, as made by the different
methods, viz. field survey or from different kinds of air photos, has
been assessed by counting the number of plant communities delimited
on each map. A summary of these results for the various investigated
areas is given in fig. 16. More detailed assessments (analyses), based
on the distributions of the different plant communities, are presented
in figs 17 and 18.
The results in the above figures show that interpretation of photos
from IR colour films yielded more detailed maps than did that from the
panchromatic films, with regard to both survey and detailed mapping.
In addition to the number of different plant communities present,
fig. 19 also shows, for one of the mapped areas, Bjärka Säby, their
areal distribution. Such estimations of the areas covered by the different communities are very time-consuming, however, and fig. 19 shows that
there is little difference between the results obtained by the two methods of estimation. The quickest of the methods for counting the number of vegetational units invalved has therefore also been used for the
assessments of the accuracy of the vegetational classifications.
The degree of accuracy of the vegetational boundaries is shown cartographically in figs 20-29. These figures illustrate the differences
between the results obtained with the different mapping methods, with
the different film types used, with different interpreters, and with
the different classification schemes. The type of film used was of the
prime importance for the quality of the final map. For generalized maps,
on a scale of 1:50,000, interpretation of 1:50,000 IR colour film
yielded the best result, with a good degree of correspondence between
individual interpreters (fig. 26). Formerely drawing the boundaries
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between vegetational types, 1:30,000 panchromatic film was usable, but
fewer individual areas were distinguishable in that case (photo 1).
Formapson a scale of 1:10,000 or 1:20,000, quite detailed boundaries
can be drawn using 1:20,000 IR colour film, even ~1hen a very detailed
classification scheme is used (figs 23-25), and use of this type and
scale of film yields a more detailed map than one based wholly on a
field survey (fig. 27). Interpretation of air photos from panchromatic
film yields only a very generalized and simplified vegetation map,
even when the boundaries drawn in from the photos are complemented by
comprehensive field-checks (fig. 28). There is seldom any need for subsequent correction of the boundaries interpreted from 1:20,000 IR colour
film (plates II and III).
The accuracy of the vegetational classification was assessed by 'comparing the results of the air photo interpretations with those of the subsequent field-checks. The interpretational potentialities depend on the
type of film used, the flying altitude, timeof day and season of year,
the classification scheme used, and the interpreter's capabilities. The
results are summarized in table 8 and fig, 31.
IR colour film is quite obviously superior to panchromatic film and
yields an 81-90% degree of precision for generalized maps and 70-75%
for detailed maps. The values vary somewhat, depending on the classification scheme adapted. For panchromatic film the values are all
ca 20% lower (table 9). The relationships of the different plant communities represented in an area to the overall accuracy of the interpretations are shown in tables 12 and 13, and in fig. 33. The limits
of certain plant communities are more difficult to interpret on air
photos than others. In particular, the boundaries between dense and
open woodland (forest) are very difficult to interpret precisely, as
are the ground humidity conditions of grassland communities. The most
serious errors arise when panchromatic film is used, as shown by the
results in figs 10 and 14-17.

t

The most suitable time of year for taking air photos is just after
midsummer, although a more reliable differentiation between the
different tree species is obtained with photos taken during the
late spring.
The overall results for the different types of film used may be summarized as follows:
Panchromatic film 1:30,000 does not yield sufficient information for a
sät1sfäctÖry-d1scr1m1nät1ön between the different kinds of plant communities in an area to be made for survey mapping. The accuracy of the
vegetational boundaries, however, is greater than that of the vegetational classification. Boundary precision is nevertheless good enough
for survey maps.
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IR colour film 1:50,000 yields the most suitable air photos for survey
type is superior to panchromatic film for
both vegetational boundaries and classification. However, with working
proeecture adopted in the present investigation this film is not suitable for detailed mapping.
mäpp1ng-purpÖses~-fh1s-film

10- M8
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IR colour film 1:30,000 is the film type, which may be used for both
survey-and-deta1ied-mapping. For making survey (large-scale) maps
nothing is gained by increasing the photo/film scale from 1:50,000 to
1:30,000.
IR colour film 1:20,000 yields sufficiently informative air photos
fÖr-the-a1st1nct1ön:-1n the first place, of vegetational boundaries,
but also for vegetational classification purposes, for detailed
mapping. In areas which present interpretational problems, the
classification decisions need to be confirmed by field-checks as
we l l.
Speed in classifying
A summary of the different mapping rates with different types of films
etc is given in tablffi 19-20. The estimated mapping speeds for the interpretation of transparencies in the Zeiss Jena Interpretoscope were
5-10 km2 per hour for survey maps and 1-2,5 km2 per hour for detai'led
vegetation maps. The subsequent field surveys for detailed maps,
assuming that the vegetational boundaries have been interpreted from
IR colour film, were accomplished at a rate of just under 2 kffi2 per day.
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Naturtypsklassificering - Borgs system
INDELNINGSNIVA

SKOG

ÖVERSIKTLIG
NIVÅ
barrskog

l

ädellövbokskog

DETALJERAD
NIVÅ
granskog
tallskog
övr. barrskog

l

ekskog
askskog
övr. ädel'""
lövskog
bokskog

BUSKMARK

övr. lövskog

fukt lövskog

vårtbj ör kskog
gråalskog
hässle
övr. lövskog

klibbalgrandom.
skog
tall dom.
glasbjörkskog

l

barrträdsdom.

l

l

skogs fä l tskiktxx bedöms enligt följande
typer:
hällmarsktyp
lavtyp
lingontyp
blåbärstyp
fältskikslös typ
grästyp
sumptyp
lågörttyp
ädelörttyp
högört typ

NIVÅ

DETALJERAD
NIVÄ

l

övr. trädfat. mark

l

ekdom.
björkdom.
dom av övr. rönndom.
ädellöv
gråaldom.
dom. av
övr. löv

~

enbuskmark

vide-

snår

maritima
lövsnår

iivr. huskmc1rk x

en busk-

videsnår

maritima
lövsnår

mark

l l l l

mark

övr. busk-

fältskiktstyper bedöms enligt de enheter,
som står upptafiena för öppen mark

INDELNINGSNIVA

~VERSIKTLIG

ä de l lövträds dom.

ÖPPEN MARK

ris- och
gräshedar

,.,ällmarksl j unghed
klip.-hcd
ljunghed
kråkrished
övr rished
sur sandgräshed
fukthed

torrbacke ängsel stäppartad

/

van l torräng
stäppartad
t1'rräng
basisk sandgräshed

fuktig
äng

iivr. äng

~

högiirtäng frisk-

gräs-Lig- äng
starräng
kalkfukt-

äng

alvarveg.

l

alvarveg.

öppen
mosse

sko~k lä d d

öppen

skogklädd fattigkärr vass
intermediära kärr
medel rikkärr
extremrikkärr

mosse

kärr

åker, vall, tomtmark, övr urban
miljö

åker, vall, tomtmark
övr. urban miljö
ny l igen nerlagd
åker, vall
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Vegetationsklassificering enligt Ryberg & Drakenbergs system
Diagrammet visar grundläggande mönster och symboler. För utförligare
beskrivning av klassificeringssystemet se Ryberg & Drakenberg -76.
GRUNDLÄGGANDE MÖNSTER OCH SYMBOLER
Uttrycks genom mönstertyp:

Faktorer hänförliga till:
Skog

Rastertoner (gråtoner)

Trädskiktets
beskaffenhet

Symboler

Buskmark

Triangelmönster

FIV

-*000

tyn

Symbolnr c:.v

Fä l t skikt

Linjesystem eller strecklinjesystem

Minerogent underlag

Kul turmA.rk eller
kulturinflytande

Våg- eller lodräta linjer
eller strecklinjer

nmsn
LWJ80

m

Rombaida li'1jesystem

"

Oregelbundna mönster

~

//'//

/////

///

0A

Avstånd mellan fältskiktsuttryckande
linjer

~
S erietillhörir:hc~.

>;,\;~,1
l' \
"\\f,"

J,injer eller strecklinjer i 45° vinkel
eller ingenting alls (åker, ev om så
anses lämpligt; utmärkt med Å)
l//////
/,;'///
/////

Fuktighetsfaktorer på
fastmark

[;~·!.)

/\\J

Myrmark

g~

Gro'.· lek p{c fäl tokik t cm t tryckande lin j er

[[JIIJ

~
~
t;

..

c

LJ

=e

Buskskiktets
beskaffenhet

\"''~'

..:::
~

...

D

...

[ill]

•<C

c

~

,J.

c
LJ

~

u

u
(J

<el

~

~

~

(!
LL

>
~

=C
LL
LL
~

~

2

N

NYCKEL FÖR VEGETATIONSKLASSIFICERING PÅ ÖVERSIKTLIG NIVÅ
( huvudsakligen larrestra samhällen )

(m. el. m. kulturbetonad l

-------------:::;:-----,~--•
.,-------~--='§SiomLnerad
ve~ationstäckt
~mar
_.,._~,.-.-,..,
<Q.:..=. ""''"""""""'
l \
'vegetation

~

- ochfeller buskskikt Sluten veg.
.
i träd
/ '

barr- eller

/

/

~------

'-...

fal~ran=l
J

mark

med t

--------

se·

hällmarkssk
·· "(-talll/og
ovr•gskog

tor~r-fris\kskog

l• skog snår)

"100-ca~rkrontlckning
barrbländsk~
~o:.~ "l l!r!il:i" '
~vid~re
~·.......,. l \
~barr ear.:~~-

---:__skog
-...__

barrskog

.

\

/

7\'
.
.
,
.
.
....,
~~~~ / '
SKOg
ädeliOv-

torr- frisk skog

_

l

"

ädellöv- triviall(lv(ek-) (björk·mm)

torra- friska-

-

'!.l:ll:l::l'

ANM; TROLIGEN KAN ICKE ALLA DESSA VEGETATIONSTVFER 8..LER ANDRA IHSLAG l L.AN:l3KAPET
IDENTIFIERAs fvEO HJÄLP AV ENBART FlYGBILDER.

/
berg

\

träd /buskar
r.-~
(ang)
<30"%krontäckn.
•[s-gräs. 9fi!.slört)

'

mineraldoril. mark'
/ '
'

k

/fast~ ~/ma~rk

hyggen övr"
indelning
/,g\mark
" utan

psko

/""

...--....

äd/---

/sump\-/\

tallmosse granskog

..
oppen

naturmark

f!''

J

gräs

vass
/

·· rig
\

/a\rk(rnyr)
torvm

011rig
..

~

l"-.._

"--..

rudaratmark
öVrig

j~

l\

block· klapper.

~

ren kulturmark
__--l!ppen mark
bebyggd
k
(tomt
mar

-~~·

~
~

odlad mark
/

twi

park, trädgårc

\~

saridinark

~kl• ['=]~';'--- __, ...
/'=och...
~~~~
/_ '\

U1

w

6. ÖPPEN TRÄDBEVUXEN MARK FINNS EJ SOM EGEN KATEGORI. TILLÄMPLIG VEGETATIONSTYP FÖR ÖPFEN MARK KOMBINERAS I'ED PASSANDE TRÄDTECKEN.

7. MARKFUKTIGHET BEAKTAD ENDAST DÅ. DET KAN FINNAS ANLEDNING TRO ATT
t

SKOG-ÖPPEN MARK =100- CA< 30% KRONTÄCKNING

2. TÄT SKOG =100- CA 60% KRONTÄCKNING
GLES SKOG = CA 60- 30% KRONTÄCKNING

3.

HELTACKANDE SNÅR: 100- CA 60o/o TÄCKNING

4.

BARRBLANDSKOG = MINST ~%AV BARR- ELLER LOJTRÄD l SKOGEN

5.

ÖPPEN FÄLTSKIKTSDOM. MARK OVS. TRÄD OCH/ELLER ElJSKAR HAR < 30%
KRONTÄCKNING. FJNNS BARA ENSTAKA TRÄD l BJSKAR BORTSES LÄMPLIGEN
FRÅN DESSA. 01'1 DE BEHÖVER FRAMHÅLLAS SÄRSKILT MARKERAS DE
BÄST SOM SOLITÄRER.

DEN GÅR FRAM PÅ FLYGBILDER

8. OM YTTERLIGARE DIF"FERENTIERING KAN GÖRAS KAN BETECKNINGAR TAGAS
FRÅN DETALJERAD NIVÅ

9. KULTIRPÅvERKAN PÅ .NATIJRMARK• (FRÅNSETT HYGGEN) GENOM T.EX. BETE,
SLÅTTER, DIKNING TILLKOMMER SOM EXTRA UPPL\'SNING

OJ
~.

~

OJ
l.Cl
OJ

w
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Sammanfattning av växtsamhällen
1.

Ryberg & Drakenbergs system på detaljerad nivå

BARRSKOGAR

4.

Barrskogar pa torr mark

risrik tallskog pä berg= hällmarkstallskog
på sand = tallmo

torr
frisk

9räsrik hällmarkstallskog
tallmo
Barrskogar pa frisk mark
risrik granskog

risrik gran-tallskog
gräsrik granskog

öPPEN MARK

HYGGE

blåbär-odon-kruståtel
Calamagrostis arundinacea
RIS-GRÄSMARK
torr-frisk
ljunghed
kråkris hed
blåbärshed
Arctostaphyl os-a l var
Festuca-ovi na a 1var

lagörtrik granskog

hägörtsri k granskog
fältskiktsläs granskog
främmande träds l ag

fuktig

Barrskog pa fuktig mark

Ca lluna-Eri ca-hed
·ca 11 una-Mol onia-Nardus-hed

risrik sumptallskog tallmosse
sumpgranskog

2.

GRAS-öRTMARK

Deschampsia flexuosa-Festuca avina-hed
klipphed
torrbacke, Lathyrus-Mel ampyrum-typ
torrbacke, Gal i um-Campanul a-typ
Corynephorushed

r i s- och gräsrik björkskog
r i s- och gräsrik ekskog
Lövskogar pd frisk mark

björkskogar

Kohleria glauca-samhälle

r i s- och gräsrik
gräs- och ört r i k

risrik bokskog
gräsrik bokskog

Deschampsia caespitosa, betesmark
låggräs-starr-samhälle
högstarrsamhälle (översvämni ngszon)

ekskog
ris- och gräsrik
gräs- och ärtrik (ekblandskog)

Calamagrostis lanceolata (äversvämningszon)
\,.Våtmark
örtrik fukthed, Malinia-Nardus-Potentilla erecta
hägfuktäng, Filipendula-Angelica
Ses l eria fuktäng
havsstrandäng

1i ndskog
almskog
askskog
MYR
mosse

Lövskogar på fuktig mark

kärr fattigkärr

s umpbj är ks ko g
gråa 1skog

BARRSNAR
Ensnår
Bergta 11 snår
LöVSNAR
Lövsnår - ex slån. rosor, hagtorn, (en) hallon

Havtornsnår
Förvildade arter
Gråalsnår

Fastmark

fuktig

ädellövskogar (ekskogar)

SNARVEGETATION

1

kul turbete, Agropyron-Oactyl i s-A l opecurus
kul turpräglade typer, vägrena r, parker

örtrik
fältskiktsläs

kl i bbal skog
(ask-almskog, ärtrik)

Våtmark

kalkrik torräng

bokskoga r

Hässle

Fastmark

frisk

asps~ogar

Videsnår

}

torr

LöV>KOGAR
Lövskogar pa torr mark

3.

}

r i k kärr
VASS
MINERALDOMINERAD MARK
BERG
sur
basisk

BLOCK, KLAPPER-GRUS
havsstrand
övrig

KULTURMARK
AKER
PARK-TRADGARD
TOMTMARK
RU DE RATMARK
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Jämförelse mellan Borgs och Ryberg & Drakenbergs klassificeringssystem
översiktlig vegetationsklassificering enl
:::.B::..o~rg;L_

______________ Ryberg & Drakenberg
SKOG

ark

rk

barrträdsdom trädfattig mark m hällar
tallskog, lav, ris-gräs-örttyper
granskog, ris-gräs-örttyper
övrig barrskog, ris-gräs-örttyper
tallskog, sumptyp
granskog, sumptyp

tallskog torr, hällmarkstallskog
tallskog torr-frisk
granskog torr-frisk
gran-tallskog, torr-frisk
tallskog (tallmosse) fuktig
granskog, fuktig

blandskog
blandskog

barr-triviallövskog
barr-ädellövskog

ekskog, grästyp
ekskog, gräs-örttyp
hässle
askskog
övriga ädellöv
bokskog

ekskog, torr
ekskog, frisk
hässle
askskog
övrig ädellövskog, torr-frisk
bokskog

björkskog
björkskog
övrig triviallövskog

björkskog, torr
björkskog, frisk
övrig triviallövskog, frisk

klibbalskog
glasbjörkskog
gråalskog

al eller björkskog, fuktig

enbuskmark
sly
snår, taggiga
videsnår

barrsnår
lövsnår, sly
lövsnår, torra-friska
lövsnår, fuktiga

kal hygge

hygge torrt-friskt
hygge friskt-fuktigt

öPPEN MARK
ljunghed
kråkrished
övrig rished
fukthed

ris-gräsmark torr-frisk

van l i g torräng
stäppartad torräng
basisk sandgräshed
sur
"
klipphed

gräs-örtmark torr

frisk äng

ris-gräsmark fuktig

Il

på sand
på sand
på hällmark
frisk-fuktig

156

högörtsäng
gräs-lågstarräng
ka l kf uktäng
strandäng

örtmark, fuktig

öppen mosse
skogklädd mosse

mosse

fattigkärr

fattigkärr

rikkärr

rikkärr

vass
hällmark
n med torr ris-gräsmark
n med torr gräs-örtmark

vass
hällmark
hällmarksljunghed
klipphed
strandhällar

åker
tomtmark
park, trädgård
ruderatmark

åker, vall
tomt

strandäng, sötvatten resp saltvatten

ruderatmark
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SKOG
10 Blandskog
11 Barrskog
lll Granskog
ll2 Tallskog
ll3 övrig barrskog
12 Ädellövskog
121 Ekskog
122 Askskog
123 övrig ädellöv skog
124 Bokskog
13 Triviallövskog
131 Värtbjörkskog
132 Gråa l skog
133 Hässle
134 övrig lövskog
14 Fuktlövskog
141 Klibbalskog
142 Glasbjörkskog
15
Kal hygge

FOREST
l O Mi x ed f o res t
11 Coniferous forest
lll Spruce forest
112 Pine forest
113 Other types
12 Deciduous forest (demanding species)
121 Oak forest
122 As h f o res t
123 Other types
124 Beach forest
13 Deciduous forest (indifferent species)
131 Birch forest (Betula ubescens complex)
132 Grey a l der fares t
nus 1 ncana
133 Hazel
134 Other types
14 Deciduous forest (wet types)
141 Black alder forest (Alnus glutinosa)
142 Birch forest (Betula verrucosa complex)
15 Clear-felled areas

TRÄDFATTIG MARK
20 Blandning barr-löv
21 Barrträdsdominerad

OPEN FOREST ( PARKLANDS)
20 Mixed coniferous and deciduous species
21 Coniferous species dominant
2ll Spruce predominant
212 Pine predominant

211 Grandominerad

22
23

212 Talldominerad
Ädellövträdsdominerad
221 Ekdomi n e rad
222 övrig ädellöv
övrig
231
232
233
234

trädfattig mark
Björk
Rönn
Gråal
övrig löv

BUSKMARK
31 Enbuskmark
32 Vi desnär

33

34

Maritima lövsnAr

övrig buskmark
341 Sly av lövträd
342 Snår av taggiga buskar

öPPEN MARK
41 Ris- och gräshed
411 Ljunghed
412 Kråkrished
413 övrig rished
414 Sur sandgräshed
415 Fukthed
42 Torräng
421 Vanlig torräng eller -backe
422 stäppartad torräng
423 Basisk sandgräshed

43

44

45

46
47
48
49

Fri skäng-ävri g äng

431 Friskäng
Fuktäng
441 Högörtäng
442 Gräs-lågstarräng
443 Kalkfuktäng
444 Strandäng
Hällmark
451 Hällmark
452 Hällmarksljunghed
453 Kl i pphed
454 Strandhällar
öppen mosse
Skogsklädd mosse
Kärr
481 Fattigkärr
482 Ri k kärr
Vass

URBAN MILJö, KULTURMARK
51 Aker, vall
52 Tomtmark
53 Fruktad l i ng

54 övrig urban mark

22

Warmth demanding deciduous species

23

Other
231
232
233

221 Oak p redami n an t
222 Other species

types of open f o res t
Birches
Rowan
Grey alder

234 Other deciduous species

SCRUBLAND

31

32
33
34

Juni per scrub

Willow thickets
Maritime deciduous scrub
Other types of scrub 1and

341 Oeciduous scrub

342 Thickets of thorny species
VEGETATION OF OPEN GROUND (HEATHS AND GRASSLANDS)
41 Dwarf-shrub and grassy heaths
4ll Calluna heath

m~~h:~rä:a~~~!~rub

42

43
44

heaths
414 Acidic, sandy grass-heath
415 Wet heath
Dry grasslands
421 Dry grasslands and hillslopes, of ordinary type
422 steppe-like grassland

423 Basic, sandy grass-heath

Damp g ra ss l and and other types
431 Damp grassland
Wet grassland
441 Wet gr ass l and r i ch i n ta 11 herbs
442 Mixed grasses and low-growing sedges
443 Wet calcareous grassland

444 Salt- and freshwater marches

45

Landscape of glacier-smacthed rock
451 Bare rock
452 Calluna-heath covering slabs

46
47
48

Open ra i sed bogs
Wooded ra i sed bogs
Fen
481 Poor fen
482 Rich fen
Reedbeds ( Phragmi tes)

49

453 Heath-covered rocks and bou1 ders
454 Maritime rock vegetation

URBAN ENVIRONMENTS AND CULTIVATED LAND
51 Arable land and hayfields
52 Built-over land
53 Orchards

54 Other types of landscape under urban influence

~-----

------------------
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Vegetationstyper för flygfotografering på
övers i ktl i.9_ nivå

Ryberg & Drakenberg's vegetational classification scherne
modified for use in the interpretation of air photos

FOREST

~

11 CONIFEROUS FOREST
111 Dry pine forest
112 Dry-to-damp_ pi ne forest
113 dry-to-damp spruce forest
114 dry-to-damp
mixed pine-spruce forest
115 rnaist pine forest
116 rnaist spruce forest
12 MIXED CONIFEROUS-DECIDUOUS FOREST
121 Mixed coniferous and indifferent deciduous
trees
122 Mixed coniferous and warrnth-demanding
dec iduous trees
13 DEC!DUOUS FOREST WARMTH-OEMAND!NG SPECIES
131 Dry oak forest
132 Damp oak forest
133 Hazel
134 Ask forest
l 35 Other types
14 BEECH FOREST
15 MIXED DECIDUOUS FOREST
16 DECIDUOUS FOREST INDIFFERENT TREE SPECIES
161 Dry birch forest
162 Damp birch forest
163 Other damp types (usally aspen)
164 Wet alder or birch forest

11 BARRSKOG
111 torr tallskog (hällmarkstallskog,tallmo)

112
113
114
115

torr-frisk tallskog
torr-frisk granskog
torr-frisk gran-tallskog
fuktig tallskog (tallmosse)

116 fuktig granskog
12 BARRBLANOSKOG

l 21 barr-tri vi a llövskog

122 barr-ädellövskog
l3 ÄDELLöVSKOG

131 ekskog, torr

132 ekskog, frisk
133 hässle
134 askskog

135 övrig ädel lövskog

14 BOKSKOG
15 BLANOSKOG AV TRIVIALA OCH ÄDLA LOVTRÄD
16 TRIVIALLöVSKOG

l 61 björkskog, torr

162 björkskog, frisk
163 övrig trivial lövskog, frisk

164 al- eller björkskog, fuktig

<

~

221 torra-friska
222 fuktiga

öPPEN MARK inkl d:o med spridda träd och/eller
----snår
31 HYGGE

311 torrt-friskt
312 friskt-fuktigt

32 RIS-GRÄSMARK

THICKETS

(AND COPSES)

21 CONIFEROUS THICKETS
22 DECIDUOUS THICKETS
221 Dry-to-damp types
222 Wet (mo i st) types

21 BARRSNI\R
22 LöVSNI\R

med eller utan plantor
och/eller lövsly

321 torr-frisk
322 fuktig (fukthed)
33 GRÄS-öRTMARK
331 torr
332 frisk-fuktig
333 fuktig (strandäng)
3331 sötvatten
3332 saltvatten
34 MYR
341 mosse
342 kärr (rikt-fattigt)
35 VASS

VEGETATION OF OPEN GROUND ( inc1udes scattered trees
and/or thickets)
31 CLEAR-FELLED (FOREST) AREAS
311 Dry-to-damp types
312 Damp-to-wet types
32 DWARF -SCHRUB AND GRASSY HEATHS OR DWARF -SHRUBS
HEATH OR GRASSLAND
321 dry-to-damp types
322 wet types
33 HERB-RICH GRASSLAND COMMUNITIES
331 dry
332 damp-to-wet
333 wet (marsh).
3331 freshwater marsh
3332 saltmarsh
34 MIRES
341 Raised bog
342 Fen (rich-poor)
35 REEDBEDS (~gmites)

MINERALDOMINERAD MARK

VEGETATION OF ROCKY AREAS

41 BERG, hällmark

41 BARE ROCK (glacier-smoothed slabs)
411 acidic). according to the information
412 basic) givenon the 'solid geologi' map
sheets of the area
42 BOULDERS, BOULDER FIELDS, PEBBLE BEACHES, SANDS
AND GRAVELS
421 Seashores
422 Other habitats

:n

~~;isk~

enl geologiskt kartblad

42 BLOCK, KLAPPER-GRUS, SAND
421 havsstrand
422 övrig

KULTURMARK

5TAJ([R

52 TOMTMARK
53 PARK-TRIIDGARD
54 RUDERATMARK

CUL TIVATED LAND
51 ÄRABLE LAND
52 BUlLT-OVER LAND
53 PARKS AND GARDENS
54 WASTE GROUND
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F OT OB I L AGA

Flygfoton tagna av statens lantmäteriverk åren 1974 och 1975;
godkända för spridning av statens lantmäteriverk 1978-04-20.
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ÖPPEN MARK
VEGETATIONS S AMHÄLL EN FÅ SAND

BRÖSARPS NORRA BACKAR

•

ljungned

stopparlod

to Il skog

sur sondgräshed

tonong

t gröstyp,

A . bCJ$~k

bokskog

sonclgrashed

Tolkningsnyckel för sandvegetation i IR-färgfilm
Interpretation key for vegetation on sand i n IR-colou r film

Il - M8
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•

Fi g ll .

Skogsområde vi d Likstammen. A pankromatisk fi l m, negativ
ska l a 1 :30 000 (71 - 06 - 0l), BIR-färgfilm, negativ ska l a
1:20 000 (74-08 - 23)
Farested area at Li kstammen. A panchromatic film, negative
sca 1e 1 :30 000 (71 - 06 - 01), B IR - co l our fi l m, negative sca1e
l : 20 000 ( 74 - 08 - 23)

Vårbi l der

Springtime (75 - 05 - 29)

t.v . oli ka l övskogar
dif fere nt decid uous forests
t.h. fuktlövskog
wet de c iduous forest

Sommarbil der

Summer (74-08-07 )

Fig 12 .
Tolkningsmöjligheter vid olik a
fotograferingsti d
Interpretat i onal potentia l
depends on seasons of year

164

A pankromatisk film 1:30 000

Panchromat i c film 1:30 000

t

B IR-färgfi l m l : 20 000

IR-colour fi l m l :20 000

Fig 31. Jämförelse av olika f il mslag och ska l or över stureforsområdet
(kartor på plansch I)
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C IR-färgfi l m 1:50 000

IR-colour film 1: 50 000

D IR-färgfilm, förstorad fr ån l :50 000
IR-colour fi l m, magnified from 1: 50 000
Comparison of different film types and sca l es in sturefors
area (maps on pl ansch I)

Plansch III

LANDERYDSOMRÅDET

§

TECKENFÖRKLARING

LEGEND

Barrskog, hällmark

Goniferous forest on rock

Barrskog, torr-frisk

Goniferous forest, dry-damp

Barrskog, fuktig

Goniferous forest, moist

Hygge

G/ear-fel/ed areas

Blandskog

Mixed forest

Ädellövskog

Deciduous forest, demanding

Triviallövskog

Deciduous forest, indifferent

Fuktlövskog

Deciduous forest, wet

T rädfattig mark med barrträd

Parklands with coniferous sp.

Trädfattig mark med ädellövträd

Parklands with deciduous sp,d.

Trädfattig mark med triviallövträd Parklands with deciduous sp, i.
En buskmark

Willow

Sly

Deciduous scrub

Taggiga buskar

=

g;:_;;~;,j Hällmark

~~n~~gh~:rräng

l

oe
cf

Galluna heath
Dry grassland
Damp grassland

Fuktäng, högörtstyp

Wet grass/and, high herbs

Fuktäng, gräs-lågstarrtyp

Wet grass/and, low herbs

~a~:i~:ärr

Bog
Poor fen

Vass

Reedbeds

Sjö, vattendrag

Lake, river

Åker, vall

Arab/e land

Bebyggelse, park

Urban land, park

Täkt

Gravel-pit

Ej karterat

Not mapped
Spruce, pine

Ek, ask

Oak, ash

Vårtbjörk, asp

Betula verrucosa, Populus trem.

Glasbjörk

Betula pubescens

~*1 Plantskog < 15 år

Goniferous forest 15 years

2

Röjningsskog 15-30 år

Goniferous forest 15-30 years

3

Gallringsskog 30-60 år

Goniferous forest 30--60 years

4

Mogenskog > 60år

Goniferous forest 60 years

Lövbryn

Decidous forest skirts

~

3. Flygbildstolkning, pankromatisk film 1:30 000
skala 1:50 000 (efter L. Borg, 1975)

Thorny species
Bare rock

Friskäng

-Q-~ Gran, tall

o•

Juniper scrub

Videsnår

VEGETATIONsKARTOR
ÖVER LINKÖPINGSOMRADET
Vegetation Maps from Test Areas of Linköping
Försökskartering med flygbildsteknik
Klassificeringssystem modifierat efter Borg (1975)
Utförd av Margareta lhse
Naturgeografiska institutionen
stockhalms universitet
Tryckeri: P. Larsen & Co. , Oslo 1978

Kartritning: Sigr id Bergfeldt
Inga Blomberg
Eivor Granbom
Birgit Hansson

5. Skillnadskarta. l vita ytor avv1ker tolkningen från fältkartenngen

BJÄRKA-SÄBYOMRADET

l hse (1978), St atens naturvå rdsve rk, PM 1083

BJÄRKA-SÄBYOMRÅDET

VAGNHÄRAD-TULLGARNSOMRADET

Plansch Il
TECK ENFÖRKLARING

LEGEND
Pine forest, dry on rocks
Coniferous forest, dry
Coniferous forest, dry-damp
Coniferous forest, rn aist
Mixed con iferous-deciduous forest

3. Flygbildstolkning, pankromatisk film 1:30 000 skala 1:50 000

l

[-f:.J::<J

Äde llövskog, torr

Demanding decid uo us forest, dry

Ädellövskog , frisk
Ädellövskog, fu ktig
Triviallövskog , tor r

Demanding deciduous forest, damp
Demanding deciduous forest, wet
Indifferent dec iduo us forest, dry

Trivial lövskog, f risk

Indifferent deciduous forest, da mp

Tri viallövskog, fu kti g

Indifferent deciduous forest, wet

Barrsnår
L ~vs n~r, to rra-f riska

Coniferous thickets
Deciduous th ickets, dry- damp

L ovsnar,

Deciduous th ickets, wet

fu~t1ga

Hygge

G/ear felled areas

Ri s-gräsmark, t orr-f risk

Hea th-grass/and, dry-damp

Ris-gräsm ark, f ukt ig

Heath-grass /and, wet

~~::~~~:~:~~: ~~:~-fuktig

Herb-rich grass/and, dry
Herb-rich grass/and, damp-wet

Gräs-örtmark, fu ktig

Herb-rich grass/and, wet

Gräs-örtmark , st randäng

Mars h

Mosse

Bog

Kärr

Fe n

Vass

Reedbeds

Sjö, vattendrag

Lake, river

Hällmark

Bare rock
Arab/e land
Bui/t-over/and, parks
Not mapped

-<>-P4. «Fältkarta .. , (efter B. Drakenberg).
Generali serad från detaljerad fältkarta 1:1O 000

o•

Gran, tall

y

En buskar

Juniperus

Vide, slån

Salix sp ., Prunus spinosa

oe

Ek, ask
Björk, asp

v•

Spruce, pine
Oak, ash
Birch, Populvs trem ula

VEGETATIONSKARTOR
ÖVER TULLGARNSOMRÅDET

Vegetation Maps from Test Areas of Tullgarn

Försökskartering med flygbildsteknik
Klassifice ringssystem modif ierat
efter Ryberg & Drakenberg (1976)
Utförd av Margareta lhse
Naturgeografiska institutionen
Stockholms universitet
Tryckeri : P. Larsen & Co., Oslo 1978

Kartritning : Sigrid Bergfe ld t
In ga Blomberg
Eivor Granbom
Birgit Hansson

lhse (1978), S1a1ens na1urvårdsverk, PM 1083

TULLGARNSOMRAD ET

TULLGARNSOMRAD ET
-Q-

2. Fältkarta, (omarbetad och förenklad efter B. Drakenberg)
1. Flygb ildstolkning , !R-färgfilm 1:20 000 ung skala 1:20 000. Tjocka linjer anger avvikelse tolkning fältkontroll

3. Flygbildstolkning, JR-färgfilm 1:50 000, detaljerad

4. Flygbi ldstolkning, JR-färgfilm 1:20 000 för detaljerad kartering .
Tjocka linjer anger avvikelse tolkning fältkontroll

TECKENFÖRKLARING

§

LEGEND

Åker, vall

Arab/e land

Barrskog, hällmark
Barrskog, torr-frisk
Barrskog, fuktig
Hygge

Coniferous forest on ro ck

Bebyggelse, park
Täkt
Ej karterat

Urban land, park
Gravel -pit
Not mapped

Blandskog
Ädellövskog

Mixed forest

Triviallövskog

Deciduous forest, indifferent

Fuktlövskog

Deciduous forest, wet

Trädfattig mark med barrträd

Parklands with conifero us sp.
Parklands with deciduous sp,d.
Parklands with deciduous sp, i.

Trädfattig mark med ädellövträd
Trädfattig mark med triviallövträd
En buskmark
Videsnår

t<'l n

STUREFORSOMRADET

Coniferous forest, dry-damp
Coniferous forest, moist
Clear-fel/ed areas
Deciduous forest, demanding

Sly

Juniper scrub
W i !lo w
Deciduo us scrub

Taggiga bu skar

Thorny species

Hällmark

Bare ro ck

~1 ~([i~;f,; ;~ :'; ,"typ

Ca /lun a heath
Dry grassland
Damp grassland
Wet grass/and, high herbs
Wet grass/and, /ow herbs

Mosse
Fattigkärr

Bog
Poor ten

Vass
Sjö, vattendrag

Reedbeds
Lake, river

-Q-~ Gran , tall
o• Ek, ask
Vårtbjörk, asp
d' Glasbj örk

o•

~*1

Plantskog < 15 år

Spruce, pine
Oak, ash
Betula verrucosa , Populus trem.
Betula pubescens
Coniferous forest 15 years

3

Röjningsskog 15-30 år
Gallringsskog 30-60 år

4

Mogen skog > 60 år

Coniferous forest 15-30 years
Coniferous forest 30-60 years
Coniferous forest 60 years

Lövbryn

Decidous forest skirts

~

VEGETATIONSKARTOR
ÖVER LINKÖPINGSOMRADET
Vegetation Maps from Test Areas of Linköping
Försökskartering med flygbildsteknik
Klassificeringssystem modifierat efter Borg (1975)
Utförd av Margareta lhse
Naturgeografiska institutionen
stockhalms universitet

Tryc keri : P. Larsen & Go., Oslo 1978

"'D
l»

Kartritning : Sigrid Bergfeldt
Inga Blomberg
Eivor Granbom
Birgit Hansson
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1. Flygbildstolkning, pankromat isk f il m 1:30 000, skala 1:20 000

o
2. Fl gbildsto lkning , !R-färg f ilm 1:50 000 generaliserad fö r öve rsiktl ig kartering

