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FÖRORD
Detta är en rapport från projekt ”Satellitdata för beskrivning och uppföljning av
värdefull natur” som finansieras av Rymdstyrelsen, Naturvårdsverket och LIFENature.
Rapporten redovisar metod och resultat för vilka förändringar i aapamyrar som
kan detekteras.
Arbetet har bedrivits av Metria Miljöanalys och Länsstyrelsen i Norrbottens län.
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SAMMANFATTNING
Våtmarker täcker stora ytor i Sverige. Det finns ett behov av att kunna följa
våtmarkernas tillstånd, dels generellt över landet men även för särskilt utpekade
områden, t.ex. områden som ingår i EUs nätverk Natura 2000. Denna rapport vill
belysa satellitdatas roll för uppföljning av våtmarker.
Målen är att:
• Studera hur små linjära objekt som syns i satellitdata
• Testa metoder som kan detektera om en våtmark utsätts för fysiska ingrepp /
hydrologisk påverkan
• Resonera kring förutsättningarna för operativ satellitövervakning av
våtmarker
Att upptäcka nya linjära ingrepp i våtmarker – som vägar och diken – är tämligen
enkelt för ögat om man har bilder med tillräcklig upplösning. För att de flesta
dikena utom de minsta ska synas behövs en upplösning på cirka 5 meter. Att göra
visuella bedömningar för stora ytor tar dock lång tid och därför har automatiska
metoder testats. Bäst resultat har erhållits med ”Cannys metod” (Fisher m.fl. 2000)
och ”Klangs metod” (Klang, 2002). Någon av dessa tycks vara en lämplig
utgångspunkt om nya linjära ingrepp ska signaleras i ett ”varningssystem”.
Om man inte har tillgång till bilder / bilddata med tillräcklig hög upplösning för
att se ingreppen i sig själva, kan upplösningen ibland ändå räcka till att upptäcka
effekterna av ingreppen. Ett effektivt dike kan på kanske 10 års sikt leda till så
pass ändrad vegetation på myren att vegetationsförändringen kan detekteras, utan
att själva diket kan ses. Med de data som normalt är tillgängliga med något års
mellanrum är detta ett nödvändigt komplement till en eventuell linjedetektion,
eftersom upplösningen i de lättillgängliga data är omkring 25 m.
Viktiga faktorer som påverkar den spektrala signaturen är bottenskiktet, mängden
grön biomassa och fuktighetsgraden. För detektion av förändringar i
myrvegetationen har ett flertal olika metoder testats. Metoder där kvotbilder utgör
underlaget (TM5/TM4 samt TM3/TM2) ger det bästa resultatet för ytor med
gradvis igenväxning och upptorkning. Av de ytor föll ut från förändringsbilderna
som kraftigt förändrade var upp till 80% av ytorna direkt eller indirekt påverkade
av fysiska ingrepp.
För att nå fram till en operativ metod för övervakning / uppföljning av aapamyrar
nationellt är följande viktigt:
• Fastställ vilka metoder som ska användas och för vilka slags ytor (exempelvis
Natura 2000-områden, naturreservat?).
• Ta fram operativa verktyg för detektion av nya linjer när två
satellitdataregistreringar jämförs
• Ta fram operativa verktyg för detektion av förändrad vegetation / våthet när
två satellitdataregistreringar jämförs
• Testa och fastställa dataflöden mellan Naturvårdsverket, länsstyrelserna och
ev. konsulter (vilken data, vilka filformat, när, hur osv).
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1

INLEDNING

1.1

Bakgrund
Denna rapport redovisar ett arbete som ingår i projekt ”Satellitdata för
beskrivning och uppföljning av värdefull natur”. Projektet har bedrivs under 20012002 tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar, Länsstyrelsen i Norrbotten och
Naturvårdsverket.
Syftet med det större projektet är att till miljöövervakning bidra med metoder som
baserade på satellitdata i kombination med grundläggande geografisk information
gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva operativ uppföljning av
tillståndet i värdefull natur/naturtyper/habitat med fokusering på Natura 2000områden.
Övergripande mål med projektet är att med satellitdatabaserad tematisk
information kunna beskriva tillstånd och följa upp förändringar inom värdefull
natur och omgivande landskap med koncentration mot Natura 2000-områden.
Denna rapport behandlar en av de värdefulla livsmiljötyperna som ingår i
projektet under 2002, nämligen aapamyrar.

1.2

Användarbehov
Våtmarker täcker stora ytor i Sverige. För många våtmarkstyper har vi ett särskilt
bevarandeansvar på europeisk nivå, manifesterat i EUs nätverk Natura 2000. Flera
områden är viktiga globalt och ska skyddas enligt Ramsarkonventionen.
Ytterligare ytor är värdefulla ur nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv.
Oavsett bakgrunden till bevarandevärdet ska skyddsvärda myrar tas upp i
myrskyddsplanen. Många av de mest bevarandevärda myrarna ska skyddas – om
de inte redan är skyddade, som naturreservat etc. Sådana skydd förenas som regel
med restriktioner i markanvändningen, t.ex. mot dikningar och vägbyggen. För
områden som skyddas inom Natura 2000-nätverket finns det även krav på att
övervaka bevarandestatus hos de arter och livsmiljötyper som området ska
skydda. Målet är att gynnsam bevarandestatus ska råda för de arterna och
livsmiljötyperna. Begreppet är användbart även för andra skyddsvärda våtmarker
än de i Natura 2000-nätverket och är därför en bra utgångspunkt generellt.
Definitionen på gynnsam bevarandestatus (enligt habitatdirektivet och svensk lag) är
för livsmiljöer att:
•

dess yttäckning och dess utbredningsområde är stabilt eller ökande, och

•

de strukturer och funktioner som krävs för att upprätthålla långsiktigt
bevarande av livsmiljön finns och bedöms fortsätta att finnas inom överskådlig
tid, och

•

att livsmiljöns typiska arter åtnjuter ”gynnsam bevarandestatus”.
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Definitionen på gynnsam bevarandestatus för arter är:
• data om populationsdynamik indikerar att arten kommer att fortleva på lång
sikt i sin naturliga livsmiljö, och
• artens natur liga utbredningsområde minskar inte och visar inte heller tecken
på kommande minskning, och
• förekomsten av artens livsmiljö är och bedöms fortsätta vara tillräckligt stor för
att upprätthålla livskraftiga populationer på lång sikt.
Förutom kraven på uppföljning av bevarandestatus ställer art- och
habitatdirektivet också krav på dokumentation av vidtagna bevarandeåtgärder i
Natura 2000-områden och bedömning av åtgärdernas effekt.
När det gäller aapamyrar specifikt kan det konstateras att livsmiljötypen täcker
stora ytor i norra Sverige. Det är därför önskvärt med fjärranalysbaserade
metoder. Visserligen vet vi att övervakningssystem som bygger på fjärranalys i
nuläget inte kan klara av alla aspekter av gynnsam bevarandestatus: en del arter,
strukturer, funktioner etc. syns inte tillräckligt bra från satellit eller flygplan. Men
för de aspekter som syns är det troligen kostnadseffektivare att övervaka med
fjärranalys än med metoder som bygger på fältbesök. Den centrala frågan är
därför – bland annat för aapamyrarna – vilka aspekter av ”gynnsam
bevarandestatus” som syns i fjärranalys. Specifikationer av möjliga metoder
önskas, inklusive beskrivningar av hur noggranna metoderna är och vad de
kostar.

Figur 1. Käppkrokmossa (Hamatocaulis vernicosus), och några andra arter. Kan inte detekteras från
satellitdata i nuläget.
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Ett centralt hot mot aapamyrar är fysiska ingrepp. De viktigaste hoten som
uppföljningssystem behövs för är dikningar, vägbyggen och torvtäkter. Andra
ingrepp som kan vara bra om de kan upptäckas är nya byggnader,
kraftledningsgator och körspår (inkl. vintervägar). Ingrepp i själva våtmarken är
viktigast, men ingrepp i nära anslutning till våtmarken kan också vara mycket
intressanta. Bland ingreppen i närheten av våtmarken är de viktigaste dammar,
dikningar, vägbyggen och kalhyggen i skog. Även andra förändringar i anslutning
till våtmarken kan vara intressanta. Ingrepp i anslutning till våtmarken kan ju i
värsta fall helt ändra de hydrologiska förutsättningarna för våtmarken, vilket kan
leda till stora vegetationsförändringar.
Förutom stora fysiska ingrepp är den mest intressanta hotbilden förändringar i
våthet och / eller frodighet av våtmarken. Hypotesen är att ”frodighetsökning”
främst är tänkbar för västkustområdet och inte i så hög grad i Aapamyrtrakter,
men förändringar i våthet på grund av ändrad markanvändning i närheten är
tänkbara. På sikt är visserligen frodighetsökning till följd av accelererad
växthuseffekt ett tänkbart scenario. Ett varningssystem bör ha ”reglage” för att
välja ut ytor som ökat / minskat i blöthet samt ökat / minskat i frodighet. Att
utforma metoder för detta är lägre prioriterat än ingreppsverktygen, men
resonemang om angreppssätt bör erhållas från arbetet. Kalkning kan ge stora
effekter på våtmarker men är i princip alltid myndighetsfinansierad och noga
dokumenterad (mängd, plats etc.) varför övervakning av effekter från kalkning ej
är prioriterat att testa eller utveckla metoder för.
En annan aspekt av Natura 2000-nätverket är att kunna bedöma bevarandestatus
på nationell nivå, inklusive uppskattningarna av livsmiljötypernas yta och
utbredningsområde. I rapporten om ”Satellitdata och Natura 2000” anges att tre
våtmarkstyper kan karteras från satellitdata, nämligen 7110 ”Högmossar”, 7140
”Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn” och
7310 ”Aapamyrar”. Att komma vidare till en operationell metod för kartering av
dessa tre livsmiljötyper vore mycket bra, men det lämnas till ett annat projekt.
Ytterligare en viktig del för naturvårdsarbete inom våtmarker är att kunna
uppdatera myrskyddsplanen. En stor del av planen bygger på inventeringar
gjorda inom VMI (Våtmarksinventeringen), där uppgifterna ofta är äldre än 10 år.
Kan en metod tas fram för att på ett effektivt och säkert sätt uppdatera VMI (så att
exempelvis områden med kraftiga ingrepp kan avföras från listan med högst
prioriterade objekt) skulle detta vara bra, speciellt mot bakgrund av de stora
arealer som ska skyddas före år 2010.
I det fortsatta arbetet med att fastställa metoder är det viktigt att utnyttja
erfarenheter från de olika arbetsinsatser som pågått, och pågår, gällande
uppföljning av våtmarker. Bland dessa kan nämnas Boresjö Bronge (2002) och
Länsstyrelsernas arbete med att fastställa metoder för uppföljning av Natura 2000områden.
Viktigast just nu, och därför fokus för detta projekt, är metoder som med god
säkerhet kan detektera om en våtmark utsätts för fysiska ingrepp / hydrologisk
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påverkan, främst nya linjära element som dikningar och vägbyggen. En
utgångspunkt ska vara det tidigare arbetet med att detektera linjära element i
våtmarker med satellitdata (Boresjö-Bronge, Gustafsson och Wester, 1999).

1.3

Mål
Målen för detta arbetspaket är att:

1.4

•

Studera hur små linjära objekt som syns i satellitdata

•

Testa metoder som kan detektera om en våtmark utsätts för fysiska ingrepp /
hydrologisk påverkan

•

Resonera kring förutsättningarna för operativ satellitövervakning av
våtmarker

Förutsättningar och avgränsningar
Arbetet är inriktat på att identifiera myrar som påverkats av fysiska linjära
ingrepp och därmed genomgått en förändring mellan två tidpunkter i Norrbottens
län.
Användarutvärdering ingår ej i denna rapport. Detta arbete kommer att utföras
under första kvartalet 2003 och redovisas separat.
Att ta fram verktyg för operativ användning av metoder ingår inte heller i
uppdraget.
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2

STUDIEOMRÅDE OCH INDATA

2.1

Aapamyrar
Aapamyrar (kod 7310 enligt Natura 2000-systemet) är en prioriterad naturtyp vars
bevarande bedöms vara av hög prioritet inom EU (Naturvårdsverket, 1997).
Aapamyrar är en från början finsk benämning på större myrkomplex som även
förekommer i den nordliga delen av Sverige. Strängflarkkärr och olika typer av
blandmyrar ingår i aapamyrar. Anda myrtyper som kan ingå i dessa komplex är
nordliga mossar, topogena och soligena kärr, backkärr och sumpskog.

© Copyright Ympäristöhallinto
Figur 2. En typisk aapamyr från norra Finland.

2.2

Studieområde
Studieområdet omfattar delar av Tornedalen, nämligen området mellan
Haparanda och Pajala. Kartbladen som ingår är 25N, 26M, 26N, 27M, 27N och
28M. Området valdes utifrån förekomsten av satellitdata från ett flertal tillfällen
samt vetskapen om betydande ingrepp i form av främst dikningar i området.
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Figur 3. Landsat ETM data (000729) över studieområdet. De gula stjärnorna (i den vänstra bilden)
markerar de fältbesök som gjordes i området. I den högra bilden är samma punkter markerade med rött.

Området ligger inom Norrbottens läns fastland som och utgörs av både
skogsbygd, mellanbygd och slättbygd.
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2.3

Indata

2.3.1

Satellitdata
Huvudscener:
• Landsat ETM+, 2002-07-29, 193/013
• Landsat TM, 1994-07-05, 193/013
• Landsat TM, 1987-08-10, 194/013
Samt för vissa visuella jämförelser även:
• Landsat TM, 1988-06-27, 192/013
Tyvärr hade projektet ej tillgång till mer högupplösande (VHR) satellitdata – data
med upplösning mellan ortofotonas 1 m och Landsats ca 25 m. Data med sådan
upplösning har i stället simulerats genom omsamplade ortofoton, se rubrik 3.2.

2.3.1.1 Väderförhållanden
Temperatur- och nederbördsstatistik för de säsonger de använda huvudscenerna
är registrerade, redovisas i rapporten ”Myrklassificering med satellitdata” (Boresjö
Bronge och Jönsson, 2000). Av de ingående scenerna var det inga exceptionella
avvikelser från normalen, dock var sommaren 2000 något blötare än normalt.
2.3.2

2.3.3

2.3.4

Kartdata
•

Topografisk kartdatabas (vägkartan) för hela studieområdet.
Flygfotograferingsår är 1994 och rekognoseringsår är 1996.

•

VMI (Våtmarksinventeringen) över Norrbotten

•

Vegetationsdatabas över Norrbotten som är baserad på tolkning av IRflygbilder i skala 1:60 000 från 1979-86. (inklusive dikningsskikt)

•

Kartering av vuxen (äldre) skog, från karteringen av stora sammanhängande
skogsområden (Jacobson m.fl. 2002)

Flygbilder
•

IR-flygbilder fotograferade 2001-08-24 och 2001-08-25 (4600 m flyghöjd,
diapositiv skala 1:30 000). Rastertäthet på digitaliserat ortorektifierat data är 1
meter.

•

Svart-vita ortofoton från vegetationssäsongen 1997 (9 200 m flyghöjd).
Rastertäthet på digitaliserat ortorektifierat data är 1 meter.

Använda mjukvaror
•

ArcView 3.2

•

Erdas Imagine 8.5

•

Kartex 3.05
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2.3.5

Fältdata
Fältbesök genomfördes 3-5 september 2002 tillsammans med Sture Westerberg
som representant från Länsstyrelsen i Norrbotten. De platser som besöktes är
markerade i figur 3. Ingrepp som studerades i fält är dikningar, torvtäkter, körspår
och vägar. De områden som besöktes var dels områden som i satellitdata
genomgått en förändring mellan 1987 och 2000 och dels områden som enligt VMI
utsatts för påverkan. Exempel på hur dessa områden kan se ut i flygfoto,
satellitdata samt i fält presenteras i figur 4-8. Fältprotokoll med kommentarer
redovisas i Bilaga 1.
En begränsning i referensdata är avsaknaden av dateringar på ingreppen som
studerades, utom i vissa enstaka undantagsfall där vi erhållit uppgifter från
Länsstyrelsen i Norrbotten.

Figur 4. Torvtäkt strax väster om Korpikylä. Satellitbild från 2000-07-29 med GPS punkt i gult som
markerar vart bilden är tagen. Den ”självlysande gröna” färgen i bilden till vänster är blottad torv, linjerna
med ljusblå ton i samma bild är vägar eller jordhögar intill diken med stort inslag av minerogent material
(sandig morän etc).
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Figur 5. Körspår 12 km nordväst om Pello (vinterväg enligt VMI). Satellitbild från 2000-07-29 med GPS
punkt i gult som markerar vart bilden är tagen. Vintervägen karaktäriseras i fält av att nästan helt sakna
dvärgbjörk, till skillnad från omgivande myrmark, och i stället vara kraftigt dominerad av starr. Vintervägen
kan inte ses i satellitdata från den här tidpunkten. Den väg som syns i ljusblått i satellitbilden är en
närliggande grusväg.

Figur 6. Dike och skogsväg strax söder om sjön Liviöjärvi. Den vänstra punkten är där den översta bilden är
tagen (diket) rakt norrut. Den östra punkten är där den undre bilden (ny skogsväg med dike intill) är tagen
västerut. Satellitbild från 2000-07-29 med GPS punkt i gult som markerar vart bilderna är tagna.
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Bild D

Bild C

A.

C.

Bild E

B.

D.

E.
Figur 7. Bild A. TM-bild från 1987-08-10 (RGB = TM4, TM5, TM3). Bild B. TM-bild från 2000-07-29
(RGB = TM4, TM5, TM3). Bild C-E. Ortofoton från 1997 över de områden som är markerade med en röd
fyrkant i bild A. De röda kryssen markerar GPS punkter från fältstudierna.
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1.

2.

3.
Figur 8. Foton från samma områden som är presenterade i figur 7. Bild 1 hör till bild C (figur 7), bild 2 hör
till bild D (figur 7) och bild 3 hör till bild E (figur 7).
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3

METODIK

3.1

Omsampling av flygbilder till lägre upplösning
Originaldata (inscannade och ortorektifierade IRF flygbilder) var lagrat som raster
med 1 m bildpunktsavstånd. För att undersöka hur väl linjära strukturer kunde
detekteras i t.ex. kommande SPOT5-data samplades data om till grövre
upplösningar enligt nedan. Avsikten med vald omsamplingsmetod var att i
möjligaste mån ge resultat som motsvarar vad SPOT-5 kommer leverera i
standardläge (5 upplösning pankromatiskt, 10 m i synliga band och nära infrarött)
respektive högupplösningsläge (2,5 m pankromatiskt). Tidigare erfarenheter har
visat att vissa enklare metoder för omsampling ger resultat som har för hög
detaljupplösning (i förhållande till rastertätheten).
1 m originaldata omsamplades med kubisk faltning till 2,5 m rastertäthet.
1 m originaldata förgrovades till 5 m rastertäthet genom att först beräkna
medelvärde för 2x2 m raster, därefter lågpassfiltrera bilden med filterkärna på 3x3
pixlar och omsampling till 5 m rastertäthet.
1 m originaldata förgrovades till 10 m rastertäthet genom att först beräkna
medelvärde för 2x2 m raster och omsampling till 2 m raster, därefter medelvärde
för 4x4 m raster från 2m-rasterbilden och omsampling till 4 m raster, därefter
lågpassfiltrera bilden med filterkärna på 3x3 pixlar och omsampling till 10 m
rastertäthet.

Figur 9. Omsampling av digitala ortofoton från IR-F flygbilder. Våtmark som delvis dikats, kartblad 27M0g.
Längst till höger originaldata med 1 m upplösning, därefter åt höger 2,5 meter, 5 meter och sist 10 m.
Avståndet mellan de parallella dikena i våtmarkens nedre högra del är 50 meter.
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3.2

Förändringsanalyser
För att utreda vilka förändringar som går att detektera i olika satellitdata har flera
angreppssätt använts. Avsikten var att erhålla en god bild av vilka förändringar
som syns respektive inte syns i satellitdata, hur högupplösta data som krävs, och
vilka metoder som är lämpliga för att detektera förändringarna.

3.2.1

Utsökning av starkt påverkade våtmarker och visuell kontroll av dessa i
satellitdata för att ge ett urval för fältkontroller
Våtmarker med värde 2, 4 eller 5 för ”hydrologisk påverkan” enligt
våtmarksinventeringen (VMI) söktes ut (stark generell påverkan, stark lokal
påverkan, helt eller delvis förstört objekt). Utvalda områden kontrollerades i
satellitdata, först visuellt för att ta fram intressanta områden att fältkontrollera. För
fältkontroll valdes främst områden där ingreppet kunde ses eller anas i
satellitdata, men även något område där ingreppet ej kunde ses i satellitdata.
Avsikten var att skaffa en uppfattning om under vilka förutsättningar ingreppen
ger effekter som syns i satellitdata. I fält fotograferades ytan och noteringar
gjordes om nuvarande våtmarkstyp samt trolig tidigare våtmarkstyp (före ev.
ingrepp).

3.2.2

Visuell kontroll av satellitdata från två tidpunkter som underlag för
fältkontroller
Områden som såg ut att vara påverkade av ingrepp, t.ex. genom att en ny väg
kunde ses, eller tydlig upptorkning kunde anas genom stark
vegetationsförändring, valdes ut för fältkontroll (oavsett om de var med i VMI
eller inte, och oavsett vad VMI i så fall hade registrerat om objektet). Avsikten var
att skaffa en uppfattning vad olika förändringar i satellitdata motsvarades av i
verkligheten (vilket förhoppningsvis skulle överlappa med informationen från
punkt 1 ovan). Fältkontrollen kombinerades med kontroller för avsnitt 3.2.1.

3.2.3

Skapande av ”förändringsbilder”
Satellitdata fanns från 1987, 1988, 1994 och 2000. Jämförelser mellan data från olika
tidpunkter är ett sätt att upptäcka förändringar. Vilken eller vilka slags jämförelser
som bör användas beror på vilka förändringar man vill kunna upptäcka och hur
originaldata från de olika tidpunkterna ser ut. Det enklaste sättet att skapa en
förändringsbild är att ta data från de båda tidpunkterna precis som de är och ta
den ena minus den andra (eller rättare sagt räkna ut skillnaden för digitalvärdet
för varje enskild bildpunkt och spektralband mellan bilderna). Spektrala
matchningsmetoder kan användas för att systematiska skillnader mellan dataparens
”färgnyanser” ska minimeras. Man antar att systematiska skillnader över större
delen av ytan beror på faktorer man inte är intresserad av och försöker därför
kompensera data så att dessa inte ska synas. En parallell kan vara att två olika
färgkort på papper kan ha lite olika färgton – gulare eller blåare, kanske – trots att
man vet att båda färgkorten togs på samma ställe samtidigt och därför borde ha

18
samma färger. När man anpassat den ena bildens färgsättning till den andra har
man ”matchat” dem. I satellitdatasammanhang kan skillnader av det här slaget
vara beroende av t.ex. atmosfären och belysningsförhållandena. En matchning kan
göras för hela satellitbilden, eller för delar av den – till exempel endast för
våtmarkerna inom bilden.
Matchningsmetoder:
•

matchning under mask för äldre skog

•

matchning under mask för ”övrig våtmark” enligt Corine/SMD-klassning

•

matchning under all våtmark enligt blå kartan

•

matchning under mjukmattemyr enligt klassning gjord för detta projekt

Matchningsmetoder tillämpades under våtmarksmask eller mask för mjukmattemyrar (se
kapitel 3.2.3.1):
•

obearbetade satellitdata bandvis (TM 1, 2, 3, 4, 5, 7)

•

wetness index enligt NDVI. För detaljerad beskrivning av hur detta beräknas
se Erdas, 2002 (för Landsat 5) och Huang m.fl. 2001 (för Landsat 7).

•

Kvotbilder (TM5/TM4, TM3/TM2)

Jämförelsemetoder – för att skapa förändringsbilden (görs efter matchning):
•

jämförelse av mellan-IR-bandet (TM5 tidpunkt 2 minus TM5 tidpunkt 1)

•

jämförelse av övre mellan-IR-bandet (TM7 tidpunkt 2 minus TM7 tidpunkt 1)

•

jämförelse av nära-IR-bandet (TM4 tidpunkt 2 minus TM4 tidpunkt 1)

•

jämförelse av ”wetness index” enligt NDVI. Kort sagt är ”wetness index” ett
sätt att sammanfatta information från flera satellitvåglängdband för att på
bästa sätt redovisa blötheten. För detaljerad beskrivning av hur detta beräknas
se Erdas, 2002 (för Landsat 5) och Huang m.fl. 2001 (för Landsat 7).

•

Jämförelse av ”principalkomponent 1” beräknad från satellitdatabanden
(Landsat TM / ETM+) 1, 2, 3, 4, 5 och 7. Principalkomponentanalys (PCA) är
en etablerad analysteknik som kan användas t.ex. för att på ett objektivt sätt
sammanfatta information. Resultaten av PCA-analysen är en eller flera
principalkomponenter. Den första principalkomponenten redovisar så mycket av
informationen från alla satellitvåglängdsband som är möjligt med en enda
komponent, följande principalkomponenter redovisar så mycket som möjligt
av återstående variation (utan att duplicera vad föregående komponenter
redovisat). För utförligare beskrivning av PCA se t.ex. Lillesand & Kiefer, 1994.

•

jämförelse av kvotbilder (TM5/TM4 tidpunkt 2 minus TM5/TM4 tidpunkt 1)

•

jämförelse av kvotbilder (TM3/TM2 tidpunkt 2 minus TM3/TM2 tidpunkt 1)
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Figur 10. Processen från två olika satellitdataregistreringar till en klassad förändringsbild. Längst till
vänster data från 1987 08 10. Andra från vänster data från 2000 07 29. Näst längst till höger oklassad
förändringsbild, färgsatt så att grönt är oförändrade ytor och blått respektive rött starkt förändrade ytor (åt
blötare eller torrare håll, t.ex.). Längst till höger klassad förändringsbild, där upptorkade ytor färgats röda,
blötare ytor färgats blå, och ganska oförändrade ytor grönt.

3.2.3.1 Klassning av olika våtmarkstyper (och hyggen) – att skapa ”masker”
Förändringsstudien kan även utföras under en mer detaljerad klassindelning än
enbart våtmarksmask. Samma typ av myrar kan antas ha ett mer liknade
utvecklingsförlopp vid påverkan.
Förslag på indelningar som är robusta och reproducerbara enligt tidigare studier:
•

SMD-klassning (Boresjö Bronge, L., Näslund-Landenmark, B. och Ammenberg,
P., 1999)
Ø Blöt myr
Ø Övrig myr

•

Fyra myrtyper (Boresjö Bronge, L. och Jönsson, C., 2000)
Ø Blöt/mager myr
Ø Blöt/frodig myr
Ø Övrig/mager myr
Ø Övrig/frodig myr

Exempel på dessa olika klassningar samt vägkartans våtmarksmask ges i figur 11.
Eventuellt kan en ytterligare finare indelning göras vilket dock kräver mer
kvalificerade arbetsinsatser insatser i form av fältstudier och kalibrering. Ett
exempel gjordes inom detta projektet där enbart mjukmattor klassats fram.
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Figur 11. Utsnitt från 28M SV. Bild A: Vägkartan. Bild B: Svenska Marktäckedata (SMD) i klasserna Blöt
myr, Övrig myr, och Limnogena våtmarker. Bild C: Kartering av fyra myrtyper i klasserna Blöt/mager myr,
Blöt/frodig myr, Övrig/mager myr och Övrig/frodig myr.

Ingrepp intill våtmarker är inte prioriterade i projektet men något kan ändå
nämnas om detta. Om det görs större ingrepp intill en våtmark, t.ex. ett hygge,
kan det påverka våtmarken (exempelvis genom att det direkt efter att hygget
gjorts blir betydligt blötare intill). I GIS-system är det enkelt att välja ut områden
som ligger i anslutning till kända våtmarker, t.ex. skogsmark. Det finns etablerade
metoder för kartering av hyggen, kraftiga gallringar och snabbt tillväxande skog
från satellitdata, och detta kan vara ett bra komplement till studier av själva
våtmarken. För en utförlig beskrivning av metoden för kartering av hyggen /
gallringar / tillväxt hänvisas till en annan delrapport inom det övergripande
projekt där denna rapport om aapamyrarna ingår, nämligen rapporten om
uppföljning av västlig taiga av Willén, Jönsson & Jacobson, 2002. Beskrivning av
metoden finns i fler rapporter, bl.a. i Jacobson m.fl. 2002.
3.2.4

Klassa förändringsbilden (under eventuell mask)
När förändringsbilden är skapad återstår att etikettera den. Ytor som förändrats
mycket kanske ska etiketteras ”kraftigt påverkade”, ytor med liten förändring
”eventuellt påverkade” och till synes oförändrade ytor etiketteras ”ej påverkade”.
Då projektet valt att arbeta med förändringsbilder med endast ett band är detta en
enkel uppgift. Gränsvärden (digitalnivåer) för respektive klass anges och bilden
färgas sedan in i exempelvis de tre önskade grupperna. För ”stark förändring”
kanske digitalnivåerna ska ligga mellan 0 och 45 eller mellan 180 och 255. För svag
förändring mellan 45 och 60 eller mellan 140 och 180. Etcetera. En klassning under
mask betyder att endast ytor som finns inom en viss vegetationstyp klassas,
exempelvis endast mjukmattemyrarna.
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3.2.5

Utvärdering av resultaten från den digitala bildanalysen
En utvärdering genomfördes över storruta 28M, se figur 12, där enbart alla ytor
som blivit klassade som mjukmattemyrar i satellitbilden från 1987 jämfördes med
samma ytor i satellitbilden från 2000. Bilderna som jämfördes var kvotbilder
mellan TM5 och TM4 (TM5/TM4). Genom visuell bedömning avgjordes vart
gränsen mellan påverkade myrar och oförändrade myrar skulle gå. Minsta yta
som bedömdes var 0,5 hektar. Exempel från utvärderingen resovisas i figur 13-14.
För att få en uppfattning om de olika förändringsbildernas effektivitet i att hitta
fysisk påverkan på myrar gjordes ett mer styrt test över ett område som det fanns
tillgång till IR-foton, se figur 12. Fem olika typer av skillnadsbilder valdes ut. I de
olika skillnadsbilderna extraherades påverkade myrar utifrån kriteriet att den
undre 5:e-percentilen respektive den övre 95:e-percentilen av grånivåvärdena
extraherades. De ytor som därvid erhölls och som var större än 1 hektar bedömdes
med hjälp av IR-foton ifall ingrepp skett, direkt i myrobjektet alternativt i dess
omgivning.
Av det två resultat som var mest positiva utökades testet i den mån att den 10:epercentilen extraherades ut för att få fler ytor att utvärdera.

Figur 12. Markerat på bilden är
de studieområden som valdes för
utvärderingen av
förändringsbilderna. Det
mindre området valdes då det
fanns tillgång till IR-foton med
1 meters rastertäthet över
samma område.
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Figur 13. Bild A visar satellitdata från 1987-08-10 och bild B satellitdata från 2000-07-29. Bild C visar de
områden som föll ut då skillnadsbilden mellan kvotbilderna TM5/TM4 trösklades. Enbart de områden som
var karterade som mjukmattor i bilden från 1987 ingick i trösklingen. Bild D visar ett ortofoto från 1997 där
det röda korset sammanfaller geografiskt med hårkorset i de övriga bilderna. Notera att det ej är samma skala
i ortofotot utan en uppförstoring.
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Figur 14. Bild A visar satellitdata från 1987-08-10 och bild B satellitdata från 2000-07-29. Bild C visar de
områden som föll ut då skillnadsbilden mellan kvotbilderna TM5/TM4 trösklades. Enbart de områden som
var karterade som mjukmattor i bilden från 1987 ingick i trösklingen. Bild D visar ett ortofoto från 1997 där
det röda korset sammanfaller geografiskt med hårkorset i de övriga bilderna. Notera att det ej är samma skala
i ortofotot utan en uppförstoring.

3.2.6

Detektion av kanter / linjer
Visuell bedömning av möjligheten att upptäcka kanter & linjer gjordes genom att
bedöma satellitdata för bandkombinationen 4, 5, 3 i R, G, B-kanalerna på en vanlig
färgbildskärm.
Test av automatiska datorbaserade metoder för kantdetektion gjordes också.
Sobels kantdetektor (Erdas, 2002) och Cannys kantdetektor (Fisher m.fl. 2000)
jämfördes. Test gjordes även med detektor utvecklad av Klang (2002). Att
vektorisera linjer från rasterdata testades inte inom projektet men litteraturstudier
antyder att en lämplig metod kan vara Houghs transformering (Rowe & Grewe
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2001, Bock 1998, Fisher m.fl. 2000). Då en metod för detektion av linjer i
satellitdata troligen ofta kommer råka ut för att linjerna är delvis otydliga är det
viktigt med robusta metoder.

Figur 15. Exempel på resultat från linjedetektion med olika inställningar för linjedetektorn (Klang, 2002).
Data med 5 m bildpunktsavstånd har analyserats. Närmast till höger om originalbilden har linjer (kanter)
med en bredd av 1 pixel (5 m) förstärkts. Intill den har linjer med 3 pixlars bredd (15 m) förstärkts. Längst
till höger har linjer med en bredd om 5 pixlar förstärkts.

3.2.7

Detektion av mönster (täta rader av linjer)
När man med ögat ser ett tätt rätvinkligt rutnät av linjer över en del av en våtmark
är det lätt att misstänka att det ligger någon ambitiös dikningsverksamhet bakom
det hela, även om delar av rutnätet är svåra att se. En enkel kant- eller
linjedetektionsmetod kan i dessa lägen troligen hitta de tydliga dikena, men kan
inte utan ytterligare bearbetning ge en signal om att ”här finns det ett område som
ser ut att vara mycket tätt dikat”. För att erhålla detta kan man gå flera vägar – en
är förstås att utgå från linjedetektionen och räkna tätheten av detekterade linjer
inom en viss yta. Överstiger tätheten ett visst värde kan man anta att det finns ett
tätt dikningsmönster.
Ett annorlunda angreppssätt är att leta efter mönstret direkt, utan att börja med att
leta enstaka linjer. På bilddata som satellitbilder kan detta göras genom att först
göra en Fouriertransformering av bilddata (omvandla data från rumsdomänen till
frekvensdomänen). För Fouriertransformering användes programvaran Erdas
Imagine 8.5 (Erdas 2002). När en frekvensdomänbild (resultatet av
Fouriertransformeringen) erhållits söker man kluster i denna – ju fler parallella
diken i originaldata desto tydligare kluster bildas i frekvensdomänbilden.
Avståndet mellan dikena definierar frekvensen. Dikenas riktning definierar läget i
frekvensbilden. Det är önskvärt att begränsa Fourieranalysen av data till vissa
områden. Om ett för stort område studeras (fouriertransformeras) åt gången
kommer en eventuell liten del med tätt dikningsmönster att ”drunkna” i
informationen från resten av bilddata. Om å andra sidan ett för litet område
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studeras kanske det inte innehåller mer än något enstaka dike och då försvinner
fördelen med att analysera i frekvensdomänen. Idealet är kanske någonstans i
storleksordningen 10-100 hektar åt gången, men detta bör provas närmare.
Motsvarande analyser kan göras i rumsdomänen genom kombinationer av olika
filter (före Fouriertransformering).
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4

RESULTAT OCH DISKUSSION

4.1

Användbarhet av befintliga kartdata
Vegetationskartan över Norrbottens län innehåller bland annat ett digitalt skikt för
dikningar. Varje dikad yta ska ha registrerats med en symbol för ”dikning”.
Symbolen säger inget om dikningens omfattning eller utbredning, tyvärr.
Aktualiteten för data är 1979-1986 (för vissa fältbesökta punkter något bättre).
Ingen uppdatering av karteringen är planerad. Denna kartering kan därför inte
användas för uppföljning framåt i tiden utan dess eventuella roll är att dela in
våtmarker utifrån deras historia, om de har dikningssymboler registrerade eller
inte. Flygbildsbaserad vegetationskartering finns nu för cirka 40 % av Sveriges yta
(se figur 16). Innehållet i vegetationskartan varierar dock något mellan olika
landsdelar och eventuellt finns ej dikningsskiktet för hela ytan. I de fall där
vegetationskarteringen görs om eller görs ny är detta förstås ett material som bör
användas men för detta projekt har karteringen inte bedömts tillföra något.

Figur 16. Yta som vegetationskarterats, vanligen i skala 1:50 000 eller 1:100 000 från IR-F flygbilder.
Aktualiteten varierar från slutet av 1970-talet till nutid (Värmland).
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4.2

Jämförelser av satellitdata från olika tidpunkter

4.2.1

Yttäckande förändringar
Vissa yttäckande förändringar är lätta att upptäcka visuellt i våtmarker när
satellitdata från två tidpunkter jämförs. En mjukmatta som har en karaktäristisk
rosa färg (RGB=453) 1988 och som år 2000 bytt färg till något gulvitt har
exempelvis med hög säkerhet fått ett betydligt större inslag av gräs, halvgräs och
andra örter samtidigt som sammansättningen av mossarter i bottenskiktet börjat
ändras.
Mer drastiska ingrepp som kalkning av våtmarker – ofta mjukmattor i
utströmningsområden – kan leda till stora och snabba förändringar av
vegetationssammansättningen, vilka då med hög sannolikhet bör kunna
detekteras i satellitdata om området är tillräckligt stort för att synas. I vårt
studieområde förekom ej denna typ av ingrepp varför detta får stanna vid ett
teoretiskt konstaterande.
Vid dikningar är det troligen mer varierande hur stora effekter som erhålls på
vegetationen. I vissa fall kan en snabb och omfattande vegetationsförändring bli
följden, i andra fall kanske diket knappt ger märkbar effekt bortsett från någon
meter närmast diket. Möjligheterna att detektera effekterna av dikning i
satellitdata är givetvis beroende av hur stora förändringarna blir i vegetationen
(på ytor som är tillräckligt stora för att synas i satellitdata).
Av de förändringsbilder som skapades, kapitel 3.2.3, valdes följande ut för
närmare analys:
•

mellan-IR-bandet (TM5)

•

nära-IR-bandet (TM4)

•

”principalkomponent 1” (PCA)

•

kvotbild (TM5/TM4)

•

kvotbild (TM3/TM2)

Bortsett från ovan nämnda förändringsbilder för detektion av ytor testades flera
andra i mindre omfattning och valdes bort till förmån för ovanstående då de ej
ansågs bidra med ytterligare information.
Matchning
Matchning av satellitdata från olika tidpunkter görs för att eliminera systematiska
skillnader som man inte är intresserad av att studera – exempelvis skillnader
beroende på olika belysningsförhållanden i olika satellitdata. Det är samtidigt
viktigt att matchningsmetoden inte tar bort skillnader man är intresserad av att
upptäcka, även om de berör större ytor. När effekter av dikning söks är det
mycket osannolikt att en större del av våtmarksytan inom en satellitscen skulle
beröras inom en rimlig tidsperiod, säg 10 år. Det är därför tänkbart att välja
matchningsmetoder som utnyttjar våtmarksmasker. Nackdelen med att matcha
våtmarker är att det kan komma med ytor som dikats eller utsatts för torvtäkt
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vilket kan försämra matchningen. En fördel kan vara att systematiska skillnader
mellan två tidpunkter kan minskas vilket kan öka möjligheten att hitta påverkade
ytor. En mer stabil yta att matcha med är skog som är gammal i den sista
satellitscenen – den är med stor sannolikhet även gammal i den förra. Nackdelen
med att matcha med skog är att matchningen då inte har någon möjlighet att ta
hänsyn till olika blöthetsförhållanden i våtmarkerna mellan de olika
registreringarna. I de testade områdena sågs inga nämnvärda skillnader mellan att
matcha med gammal skog eller med våtmarker. På teoretiska grunder valdes
därför matchning med gammal skog för studieområdet.
Jämförelser
Viktiga faktorer som påverkar den spektrala signaturen är bottenskiktet, mängden
grön biomassa och fuktighetsgraden.
Att jämföra band 5 (mellaninfrarött) eller band 7 (längre våglängder
mellaninfrarött) i Landsat TM / ETM+ data ger till största delen samma resultat.
Band 5 är mindre brusig än band 7, har ett större signal/brus-förhållande, vilket
ger bättre möjligheter att få sammanhängande områden. De små skillnader som
finns mellan band 5 och band 7 visar sig främst vid igenväxande torvtäkter, i
övriga områden är det försumbart bortsett ifrån brusighetsskillnaden som gör att
områden i band 7 ibland fragmenteras. Därför tycks band 5 vara ett bättre val än
band 7 då förändrad blöthet i våtmarker ska detekteras, om man vill studera ett
enstaka band.
Förändringsstudier av band 4, nära infrarött, visar delvis andra förändringar än
andra band eller index. Om den förändring man vill detektera är primärt knuten
till större grön biomassa kan band 4 vara bästa valet.
”Våthetsindex” (Wetness index, del 3 av NDVI-indexet) ger resultat som är lika
band 5. Små avvikelser finns men det har inte gått att avgöra vilken av
våthetsindex och band 5 som på bäst sätt kan signalera dikade våtmarker.
Principalkomponentanalys av en matchad förändringsbild (matchning separat för
varje enskilt band, TM 1, 2, 3, 4, 5, 7) framhäver de flesta förändringar bättre än
band 7 och band 5, undantaget torvtäkter som framhävs mer i band 7 eller 5.
Principalkomponentanalys av en motsvarande matchad förändringsbild där
endast TM 2, 3, 4, 5 använts ger motsvarande resultat.
Mest utslagsgivande för särskiljandet mellan olika typer av myrar är relationen
mellan TM2 och TM3 (grönt och rött ljus) och relationen mellan TM4 och TM5
(nära IR och mellan IR) (Boresjö Bronge, L. et al., 1999). Figur 17 visar ett exempel
på hur en myr kan förändras spektralt vid igenväxning. Lägg märke till
förhållandet mellan band 4 och 5 samt mellan band 2 och 3.
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Figur 17. Exempel på hur den spektrala signaturen förändras på en myr som börjat växa igen till följd av
dikning. Den översta vänstra bilden (Landsat TM) är från 1987-08-10 den högra (Landsat ETM) från 200007-29. Bilderna under respektive bild visar den spektrala signaturkurvan för den aktuella myren. Bilden
längst ner till vänster visar en uppförstoring i ortofoto. Det röda krysset i ortofotot motsvarar hårkorset i
satellitbilderna.
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4.2.2

Utvärdering
Utvärderingen av förändringar under mask med mjukmattemyrar i storruta 28M
gav ett resultat av att synlig fysisk påverkan, som kunde spåras i svartvita
ortofoton, inträffat i 50% av fallen (i 34 av 68 ytor upptäcktes fysiska ingrepp i eller
i närheten av den påverkade myren), se resultat i Bilaga 2.
Fem olika skillnadsbilder över ett mindre område inom 27M trösklades och
utvärderades mot IR-foton. Tabell 1 visar resultatet när man tog den undre 5:epercentilen respektive övre 95:e-percentilen av grånivåvärdena och extraherades
ut dem.
Tabell 1. Förändringsbilder som trösklades samt bedömdes mot ortofoton. Varje förändringsbild trösklades
enligt samma princip nämligen att värden under femte percentilen samt över nittifemte percentilen av
digitalvärdena i bilddata valdes ut.
Förändringsbild

Direkt

Påverkan inom

Ingen synlig

påverkan

~200 meter

påverkan i den

Antal ytor

direkta omgivningen
TM5 minskat från 1987 till 2000

26%

0%

74%

23

TM5 ökat från 1987 till 2000

12%

44%

44%

25

TM4 minskat från 1987 till 2000

16%

16%

68%

25

TM4 ökat från 1987 till 2000

31%

19%

50%
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PCA minskat från 1987 till 2000

11%

17%

72%

18

PCA ökat från 1987 till 2000

7%

23%

70%

40

Kvot 5/4 minskat från 1987 till 2000

62%

10%

28%

29

Kvot 5/4 ökat från 1987 till 2000

15%

15%

70%
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Kvot 3/2 minskat från 1987 till 2000

60%

13%

27%

15

Kvot 3/2 ökat från 1987 till 2000

3%

6%

91%

32

De förändringar man fick från förändringsbilden där TM5 minskat mellan 1987
och 2000 var till stor del förändringar som berodde på att nederbördssituationen
varit annorlunda under de två tidpunkterna. År 2000 var ett något blötare år än
1987 och utslagen var till stor del ett resultat av detta faktum. PCA följde till stor
del det resultat man fick från TM5.
De bästa resultaten erhölls från kvotbilder. De förändringar man får ut är
resultatet av en radvis igenväxning av myrar där man har fått en förbuskning i
fältskiktet samt en upptorkning av ytan. De två mest lovande förändringsbilderna
(TM5/TM4 samt TM3/TM2) valdes ut och den 10:e-percentilen av
grånivåvärdena extraherades, för att utöka antalet ytor för kontroll. Resultatet från
denna kontroll ges i tabell 2.
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Tabell 2. Förändringsbilder som trösklades samt bedömdes mot ortofoton.
Förändringsbild

Direkt

Påverkan inom

påverkan

~200 meter

Ingen synlig

Antal ytor

påverkan i den
direkta omgivningen

Kvot 5/4 minskat från 1987 till 2000

57%

15%

28%

72

Kvot 3/2 minskat från 1987 till 2000

64%

16%

20%
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Med dessa kvotbilder var det främst igenväxningen som man fick ut. Dels ifall ett
större område av myren börjat växa igen på grund av ändrade förutsättningar
alternativt ifall en ridå av ökad växtlighet kring själva diket uppkommit.
Vid uppkomsten av nya diken är det inte en igenväxning man ser utan den
blottade torven. Visuellt syns detta ingrepp (större diken) väl även i Landsat data.
Den bästa förändringsbilden var även här kvotbilden TM5/TM4, se figur 18. Här
skedde trösklingen från andra hållet och träffbilden är då betydligt lägre eftersom
man även får ut mycket ”brus”.

Figur 18. Överst till vänster Landsat TM från 1987-08-10 och överst till höger Landsat ETM från 2000-0729. Nedre bilden till vänster visar samma område i IR-flygbild och nedre bilden till vänster är
förändringsbild mellan kvotbilderna TM5/TM4.
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4.2.3

Möjligheten att detektera ”linjära element” som diken och vägar
Visuellt – genom att se på satellitdata – kan en hel del olika ingrepp ses om de är
tillräckligt stora i förhållande till satellitdatats upplösning. Det kan till exempel
gälla ett nytt linjalrakt dike som skär igenom olika våtmarkstyper, eller ett tätt
rutnät av diken på en större myr. Ett tränat öga kan som regel lätt skilja mellan en
sträng i ett strängflarkkärr och ett dike, även om endast en satellitdataregistrering
finns tillgänglig, främst genom att diket är så ”onaturligt” rakt och inte följer
övriga mönster i våtmarken på något rimligt sätt . Den mänskliga hjärnan är bra
på att känna igen mönster och former i bilder och att sätta detaljer i relation till
helheten för att göra korrekta bedömningar av vad som ses. Enklast är om man
har en gammal och en ny bild, eftersom man då kan se om det tillkommit någon
ny rak linje i våtmarken – i så fall är det antagligen ett dike eller en väg. Har man
bara en bild kan det ibland vara svårare att veta om en linje är ett ingrepp eller en
naturlig struktur. De svårigheter som finns med att visuellt detektera linjer är
svåra eller omöjliga att komma runt genom att tillämpa automatiska (GISbaserade) metoder.
Att lära en dator hitta ”onaturliga” linjer eller mönster kräver mer möda om det
ska bli bra. En basfunktion för att klara av det bygger på att detektera kanter –
abrupta förändringar i bilden – direkt från svart till vitt, i det mest extrema fallet.
Ur kantdetektorn erhålles i ett sådant extremfall en ”linje” som går längs med
gränsen mellan det svart och det vita. Det finns många metoder för kantdetektion i
rastermiljö men en välkänd och effektiv är Cannys kantdetektor eller
modifieringar liknande denna, som Klangs kantdetektor (Klang 2002). I våra tester
har Cannys metod fungerat väl. Den är bättre än Sobels kantdetektor på att följa
linjer, utan att skapa onödigt många ”falska” linjer. Vid test av Klangs
kantdetektor (Klang 2002) tycks det som att det lämpligaste valet är att framhäva
linjer – diken eller vägar – som är cirka 3 pixlar breda, när data med 5 m
upplösning används. Jfr figur 15 i avsnitt 3. Såväl Cannys som Klangs
kantdetektor tycks ge bättre resultat än Sobels då ingrepp i våtmarker ska sökas.
Klang har ett färdigt koncept för linjedetektion vilket tycks lämpligt att gå vidare
med. För effektivaste sökning av diken bör man ha tillgång till både gamla data
och nya data – före och efter att diket gjordes. Antingen kör man linjedetektionen
på förändringsbilden (skillnaden mellan gamla och nya data) eller så jämför man
linjedetektionen för den gamla bilden med linjedetektionen för den nya, och tar
bort linjer som finns vid båda tillfällena – eftersom det då inte kan röra sig om nya
diken eller vägar. Finns inte två uppsättningar (tidpunkter av) data får man förstås
nöja sig med att detektera linjer vid en tidpunkt.
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Figur 19. Diken i olika upplösningar. Längst till höger 1 meter, därefter åt höger 2,5 meter, 5 meter och sist
10 m. Det breda diket med lövslyuppslag i bildens övre högra hörn är ca 15 m brett när allt lövslyuppslag
räknas in. Det dike som mynnar i sjön ungefär i bildens mitt syns endast – då det löper genom den öppna
strandvåtmarken – i 1 m eller 2,5 m upplösning, och är i verkligheten troligen ca 1 m brett.

Eftersom kantdetektionen görs i rasterdata måste linjen vektoriseras om man vill
ha den som en vektor i ett GIS-system. Även i vektoriseringssteget finns olika
metoder som är mer eller mindre bra på att skapa sammanhängande linjer även
om någon pixel (bildpunkt i rasterdata) saknas. En metod som använts av andra
med framgång för liknande ändamål är Houghs transformering (se t.ex. Rowe &
Grewe 2001). Denna metod har inte testats eller jämförts med andra utan vi får tills
vidare utgå ifrån att litteraturuppgifterna stämmer.
Rowe & Grewe 2001 har gjort en studie som förtjänar att nämnas något ytterligare.
Deras metod jämför flygbilder från två olika tidpunkter och är enligt dem själva
”lovande för data med omkring 2 meters upplösning”. De jämför inte rasterdata
direkt, utan snarare paras linjesegment från de olika bilderna ihop och
linjesegment utan motsvarighet i den andra bilden kan väljas ut. Metoden är dock
mycket datorkraftkrävande och kan knappast implementeras för hela Norrland
inom något års tid.
Vilken typ av förändring som sker efter ett ingrepp påverkar naturligtvis
möjligheten att upptäcka ingreppet i satellitdata. Med tillräckligt hög upplösning i
satellitdata kommer man att kunna upptäcka det faktiska ingreppet, t.ex. själva
diket. Med lägre upplösning kan inte ingreppet i sig, t.ex. diket, ses. Istället får
man nöja sig med att försöka detektera den påverkan ingreppet ger över större
ytor, i form av exempelvis ändrad vegetationssammansättning på grund av
ändrad hydrologi, eller genom det material som läggs upp på sidorna av diket.
Det direkta ingreppet syns tydligast antingen när det är direkt anlagt och då
torven ligger blottlagd på ömse sidor om diket alternativt när vegetation i form av
buskar och träd etablerat sig längs ingreppet och den ökade biomassan ger ett
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stort utslag till satelliten, se exempel i figur 21 och 22. Mellan dessa tidpunkter kan
diket vara mer svårupptäckt, då den vegetation som etablerat sig på dikesvallarna
kan vara mer lik omgivande våtmarksvegetation sett från satelliten.

Figur 20. Olika linjedetektorer. Längst till vänster Sobels kantdetektor (Erdas 2002). Till höger om den
Cannys kantdetektor (standardavvikelse 4, lägsta tröskel 3, högsta tröskel 5). Näst längst till höger Klangs
linjedetektor (Klang 2002)., med 3 pixlars linjeförtärkningsläge. Längst till höger bilddata (5 m upplösning).
Av dessa tester att döma tycks Klangs linjedetektion, eller möjligen Cannys metod, vara de mest lovande för
detektion av diken eller vägar i våtmarker.
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Figur 21. Bilder som visar ett område väster om Karungi med ett flertal äldre diken. Bilden A (Landsat TM)
är från 1994-07-05 och bild B (Landsat ETM) från 2000-07-29. Bild C visar ett ortofoto över samma område.
Bild D är ett foto från GPS punkt 7 som visar trädbården samt den mer öppna myren runtomkring. Diken
syns tydligt även i Landsat data då träd och buskar växt upp kring diken.
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Figur 22. Bilder som visar ett område nordväst om Pello med ett flertal äldre diken. Bilden A (Landsat TM)
är från 1987-08-10 och bild B (Landsat ETM) från 1994-07-05. Bild C visar ett ortofoto över samma område.
Bild D är ett foto från GPS punkt 14 som visar trädbården samt det igenväxande diket. Diket syns tydligast
då torven fortfarande är blottad och innan vegetationen fått fäste.
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5

SLUTSATSER
Myrar är föränderliga. Beroende på bland annat årsnederbörd, olika solinstrålning
under längre tid med mera kan även stora områden bli torrare eller blötare. De
blötaste områdena kan också ”flytta” runt över myren, kanske i synnerhet för
soligena (sluttande) myrar – som kanske kan vara blötast i sin övre del direkt efter
ett regn, men blötast i sin nedre del när några dagar har gått. En del av myren som
är helt oframkomlig på våren då den är för blöt och ej bärig kan på hösten kanske
passeras utan problem i vanliga stövlar. På lite längre tidsskala flyttar sig även
större och fastare strukturer som flarkar, och på ännu längre tidsskala kan hela
våtmarker torka upp och bli till sumpskogar (i landhöjningsområden). Att skilja
förändringar som uppstår till följd av mänsklig påverkan från naturlig variation är
inte helt enkelt i en så pass ”instabil” miljö, oavsett om fjärranalysmetoder eller
fältmätningar används. Det är därför viktigt med längre mätserier – med flera
mätningar – även i referensområden (opåverkade områden) för att få en uppfattning om
den naturliga variationens storlek och ”variationssätt”.
När det gäller kostnaden för satellitdata och satellitdatabaserade studier, se Metria
Miljöanalys 2002.

5.1

Förbehåll och brister
Tillgång på satellitdata från lämplig tidpunkt begränsar möjligheterna till att
uppdatera enstaka områden varje år. För en någorlunda komplett täckning av hela
Norrland bör man räkna med 3-5 år. Hantering av den naturliga variationen är ett
annat problem som borde hanteras bättre – kalibreringssystem mot vattenföring,
nederbördsmängder, grundvattennivåer etc är önskvärda. Troligen krävs
forskning för att hitta de mest lämpliga kalibreringsrutinerna. Test av enklare
metoder skulle dock kunna göras inom ett utvecklingsprojekt.

5.2

Vilka diken / vägbyggen syns från satellit?
Hur väl dikena eller vägarna syns varierar med våtmarken som dikas. Direkt efter
att en dikning är gjord ligger det vanligtvis högar med bar jord på ena eller båda
sidorna av diket. Själva diket är oftast smalt, kanske 1-2 meter brett. För att kunna
upptäcka de flesta dikena krävs satellitdata med åtminstone 5 meters upplösning,
helst ännu lite bättre. Som regel är dikena smalare och svårare att upptäcka än de
högar som läggs upp intill. Om man dikat ända ner i mineraljorden är sannolikt
det översta materialet i högarna minerogent, vilket ger en annan färg i satellitdata
(främst i det mellan-infraröda våglängdsbandet, TM5 för Landsatserien) än den
färg som organiskt material (läs torver) ger. Är jordhögarna tillräckligt stora i
förhållande till satellitdatats upplösning kan man se dessa. För satellitdata med ca
25 m upplösning tycks det gå att se dikeshögarna om de bidrar med åtminstone 710 meters bredd ”bar jord” totalt. Generellt är vägar bredare än diken och består
av mineraljordsmaterial, vilket gör att vägar troligen är generellt enklare att
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detektera än diken – i synnerhet smala diken med små eller inga jordhögar kan
vara svårupptäckta (kräva bilddata med mycket hög upplösning, kanske 1 m).
Då flera år gått efter dikningen har ofta gräs, mossor och lavar, och inte sällan
plantor av träd som al, tall och björk, hunnit etablera sig på den tidigare bara
jorden, och gör det mycket svårare att se ytan från satellit, genom att kontrasten
mot omgivande våtmark minskat. Har man inte data med tillräcklig upplösning
för att se själva diket – omkring 5 m – får man acceptera att det under denna fas
inte går att se diket eller dess lokala effekt. Det som kan gå att detektera är om
diket ger en vegetationsförändring över en större yta, d.v.s. om diket är effektivt i
sin dränering och medför väsentligt ändrad vegetation över en större yta – kanske
30-50 meter.

Figur 23. Tallar, allt mer högväxta ju närmare diket man kommer. Diket går ut i bildens nedre högra hörn
och är nu svårt att se från satellitdata bland annat eftersom det växer tätt med starr i det och tallar skymmer.
Skillnaden mellan den öppna våtmarken och det tallbeväxta området är dock stor i satellitdata och syns bra i
25 m upplösning.

Då en längre tid efter dikningen har gått, har ofta träd etablerat sig och växt till
alldeles intill diket, och detektionen av diket blir återigen enklare. I synnerhet om
tallar etablerat sig kan dikets ”rad av tallar” synas bra även om det bara är en
enkel rad med träd, 5-10 m höga intill diket. Är det lövträd som etablerat sig blir
kontrasten något mindre mot omgivningen och det krävs något fler eller större
träd innan ”trädraden” syns.

5.3

Vilka vegetationsförändringar (till följd av ingrepp i våtmarker) kan
upptäckas med satellitdata?
Viktiga faktorer som påverkar den spektrala signaturen är bottenskiktet, mängden
grön biomassa och fuktighetsgraden. Vissa byten av vegetation ger så stora
förändringar i satellitdata att de troligen kan detekteras. Till dessa hör exempelvis:
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•

byte från lösbottenmyr till frodig mjukmatta eller fastmatta

•

byte från vitmossdominerad mjukmatta med liten kärlväxtvegetation till
kärlväxtdominerad fastmatta (exempelvis med mer starr, dvärgbjörk som
växer över – vitmossorna försvinner sällan direkt, men artsammansättningen
av vitmossor kan ändras). Särskilt tydligt kan förändringar antagligen ses när
det är större ytor av ”röda” eller ”bruna” vitmossor som blir överväxta av
gröna växter, d.v.s. för bästa detektion av denna förändring är det troligen
viktigt att satellitdata tas senare på säsongen, när vitmossarterna blivit
tillräckligt ”solbrända”.

Metoder med förändringsbilder där kvotbilder utgör underlaget (TM5/TM4 samt
TM3/TM2) ger det bästa resultatet för ytor med gradvis igenväxning och
upptorkning. Av de ytor föll ut från förändringsbilderna som kraftigt förändrade
var upp till 80% av ytorna direkt eller indirekt påverkade av fysiska ingrepp.
Även ytor som uppkommit på grund av ett nytt dike kan detekteras med
förändringsbild av kvotbilderna TM5/TM4 dock är träffbilden här mycket lägre
och mycket förändringar erhålles som inte kan spåras till något direkt fysiskt
ingrepp.
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6

REKOMMENDATIONER
Ett nationellt system för uppföljning av aapamyrar bör bygga på åtminstone två
delar. Dels ett heltäckande övervakningsprogram för alla skyddsvärda myrar, i
syfte att kunna upptäcka större ingrepp oavsett var de görs. Dels ett stickprov, där
ett urval av de skyddsvärda myrarna blir föremål för noggrannare
undersökningar. För att kunna ha ett uppföljningssystem i drift 2004 måste
metodval fastställas och hela flödet av data m.m. testas snarast (Naturvårdsverket
– Länsstyrelser – eventuella konsulter). För att utnyttja satellitdata optimalt vore
det bra om ett stickprovssystem för mer noggrann övervakning kunde ta hänsyn
till vilka satellitdata som kan erhållas ett visst år. Tillgången på satellitdata styrs ju
av väder och ett strikt stickprovssystem utan hänsyn till tillgängliga satellitdata
kan få brist på bra landskapstäckande indata.
Specifika rekommendationer
•

utnyttja befintliga kartor / kartdatabaser och uppdateringen av dessa (t.ex.
Lantmäteriets terrängkarta, vägkarta) för att hitta i synnerhet nya vägar och
andra byggnationer i eller intill aapamyrar. Detta inkluderar (om/när)
CORINE / Svenska Marktäckedata uppdateras, för heltäckande uppgifter om
olika våtmarkstypers utbredning. Jämförelsen avgränsas till klasserna blöt och
övrig myr. Även marktäcket i närheten av myrarna bör analyseras, exempelvis
efter nyupptagna hyggen eller bebyggelse.

•

Inled heltäckande förändringsanalys med satellitdata för aapamyrområdet.
Ø operationalisera förändringsanalys för att hitta yttäckande förändringar i
våthet och / eller vegetation inom våtmarker. Plocka ut kandidatområden,
gå vidare inom dessa med noggrannare metoder (heltäckande eller
stickprov).
Ø ta fram en metod för att markera kandidater till våtmarker där nya linjära
ingrepp syns. En sådan metod skulle kunna tillämpas inom
kandidatområden erhållna från ovanstående analys.

•

För utvalda områden (stickprov?) bör en visuell tolkning av satellitdata göras,
förslagsvis med färska SPOT-5-data jämfört med ca 10 år äldre data från
Landsat TM eller tidigare SPOT-satelliter, i syfte att bedöma om området är
påverkat av ingrepp. Om tämligen få och små områden väljs ut kan visuell
tolkning av nytagna flygbilder, helst IR-F-diapositiv, vara ett bättre alternativ
än satellitdata.

•

Om visuell tolkning anses orimligt efter kostnad-nytto-analys kan ett alternativ
vara datorbaserad sökning av nya linjära ingrepp inom stickprovsområdena,
inklusive mönster med linjära strukturelement (t.ex. rutnät av linjer).

•

Fältkontroller för att erhålla säkrare och mer detaljerade data, och för att ge
underlag till kvalitetsdeklaration av den heltäckande övervakningen.
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BILAGA 1. FÄLTBLANKETT OCH KOMMENTARER
GPS

5

X

1859361

Y

Våtmarkstyp vid

Trolig våtmarkstyp

besöket

före ingreppet

7349302 mjukmatta, starrarter

Ingrepp

Omfattning

Visuell bedömning
Satellitdata

dike

diket helt igenvuxet, glasbjörk varken linje eller påverkan på
längs diket (2m höga)

Visuell bedömning Övriga kommentarer
Flygbilder
igenvuxet dike synligt diket utan effekt/påverkan

myr syns i satellitdata

på omkringliggande myr,
f.d. kraft-/teleledning

6

1857797

7350197 tallmosse-skvattram gles tallmosse m.
björk längs dike

7

1856950

dikning

skvattram

7350900 mosse av nordlig typ mosse av nordlig typ

diken

2m djupt, ytan runt är gradvis

dikena med den förtätade

påverkad 10-30m,

växtligheten syns tydligt i både

dikena syns mkt tydligt troligen runt 50år sedan
dikning, svårt bedöma

talltäckningen har troligen

äldre och nyare satellitdata,

effekten på en tallmosse

tätnat samt växt på höjden

området runt dikena ser ut att

från ett fältbesök (dvs hur

ha förtätats mellan 94 och 00

mkt tätare den har blivit)

1-2m med vitmossetäckt

dikena synt tydligt på grund av dikena syns mkt tydligt mosse med mkt dvärgbjörk

botten, ytan är påverkad ca.

växtligheten runt dikena,

5m runtomkring, växt upp tallar området runt omkring verkar

och odon samt olika
sphangnum arter

(2-7m) samt björk runt dikena ha torkat upp mellan 94 och 00
8

1864639

7351174 mosseplan

mosse med gles tall,

dike

skvattram, starr

dikena ger enbart lokal

dikena med förtätad växtlighet dikena syns tydligt

påverkan

syns tydligt i både äldre och
nyare satellitdata, eventuellt
ytterligare upptorkning i
områdena mellan dikena 94 till
00

9

1864730

7351133 mosseplan

mosse med gles tall,
skvattram, starr

dike

dikena ger enbart lokal

dikena med förtätad växtlighet dikena syns tydligt

mer tätt än punkt 8 med

påverkan

syns tydligt i både äldre och

mkt låg tall (0,5 till 2m)

nyare satellitdata, eventuellt
ytterligare upptorkning i
områdena mellan dikena 94 till
01

44
GPS

X

Y

Våtmarkstyp vid

Trolig våtmarkstyp

besöket

före ingreppet

10

1859616

7349856

11

1859215

7349794 blandskogkärr, tall-

strängflarkkärr

Ingrepp

Omfattning

Visuell bedömning
Satellitdata

diken

Visuell bedömning Övriga kommentarer
Flygbilder

2m breda diken, stor påverkan dikena med förtätad växtlighet diken syns tydligt

förr tät strängflarkkärr, nu

björk-skvattram-

i området, glesa och djupa

syns tydligt i både äldre och

fattigt och torrlagt, fuscum i

kråkris-vitmossa, 11-

diken

nyare satellitdata, ingen större

tuvor, dikning för ~40 år

skillnad annars mellan 94 och

sedan

25% krontäckning

00
12

1862584

7358238 torvtäkt

torvtäkt,

stora men glesa diken, hela

förberedelser gjorda 94 i form diken anlagda i flygfoto

diken

myren maximalt påverkad

av dikningar, dock ej brytning

från 97 dock ej börjat

94, 00 är hela myren påverkad brytningen av torv
13

1848455

7440524 klotstarr, tallmyr,

diken

blockig (grund) myr

14

1848209

7441394 dvärgbjörk-tallkärr

strängflarkkärr

dikning

1m djupa, stor påverkan i

dikena syns ej i satellitbild,

området, uppkomst av tallar

tydlig upptorkning samt

dikningen då myren är

(fler och tätare), dikat ner till

igenväxning från 87 till 94 till

grund och lutar, mkt tallar

moränen

00

och enstaka björkar (0,5m)

2,5m, stor påverkan lokalt, mkt 87 syns själva diket tydligt då
mer tall (tätare)

diken syns tydligt

diken syns tydligt

torven är blottlagd, 94 har det

torvhögarna och 00 är det
svårt att urskilja själva diket
1848408

7440729 topogent kärr med

topogent kärr med

mjukmattor och tuvor mjukmattor och tuvor

vinterväg/

3 meter brett, endast lokal

körspår

påverkan, inga tuvor utan mkt
mer starr och
vitmossedominerat i spåret

går ej att urskilja i satellitdata

ingen stor påverkan ute på
myren

börjat växa vegetation på

15

troligen stor effekt av

körspåret syns
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GPS

16

X

1856039

Y

Våtmarkstyp vid

Trolig våtmarkstyp

besöket

före ingreppet

7437770 topogent kärr, risgol topogent kärr, risgol med
med tuvor och

Ingrepp

Omfattning

Visuell bedömning
Satellitdata

diken

tuvor och mjukmattor

1,5m djupa och 2m breda, nu

dikena syns ej men en kraftig

starr i botten samt lös torv,

igenväxning har skett i det

mjukmattor (strängar (strängar längre ut)

påverkan lokalt 10m varje sida, dikade området 87 till 00

längre ut)

tallarna tätare intill diket (6m

Visuell bedömning Övriga kommentarer
Flygbilder
diken syns tydligt

länge än 15m från diket
tycks det opåverkat utåt på
den öppna myren (no)

intill diket ner till 0,5m-1m 10m
från diket)
17

1846998

7448345 dvärgbjörk-björkkärr björkkärr

diken

(igenväxande)

1m med påverkan över ett

dikena syns ej i satellitdata

större område, nyligen dikat,

men en kraftig igenväxning har

mkt tillväxt av dvärgbjörk och

skett mellan 87 och 00

dikena syns

50-70meters mellanrum
mellan dikena

björk

19

1837907

7457024 tallkärr, sluttande åt

dike

öster

djupa branta diken ner till

dikena syns ej i satellitdata

moränen, mkt tätt med träd

men en svag igenväxning har

kring dikena

skett mellan 87 och 00,

dikena syns

speciellt närmast vägen
20

1842067

7454384

rätt fattigt, sphagnum

dike

dominerat

1m djupa, flera diken så smala dikena syns ej i satellitdata

smala diken, syns men

att de växt igen och förlorat

ej tydligt

men en svag igenväxning har

funktionen, mer träd till följd av skett mellan 87 och 00, dock ej
dikningen

21

1839673

7463464 tall, dvärgbjörk,
carex…

tydligt

Strängflarkkärr/Blandsträn glesa

1,5 m djupt, 2m brett, stor yta Igenväxning mellan 88 och 00, dikena syns

Fullt med björk slår upp i

gmyr

påverkad, stillastående vatten i rätt svag förändring men

f.d. Flarkarna, tallar på 1-5

dikena, fläckvis igenvuxet med skönjbar, inga diken syns

meter

dikningar

starr

46
GPS

22

X

1819281

Y

Våtmarkstyp vid

Trolig våtmarkstyp

besöket

före ingreppet

7482473 blandsträngmyr/ristu blandsträngmyr/
vemyr

Ingrepp

Omfattning

Visuell bedömning
Satellitdata

dikning

ristuvemyr

1m brett, stillastående vatten i inga diken syns, igenväxning
dikena, nya tallplantor i

Visuell bedömning Övriga kommentarer
Flygbilder
dikena syns

med träd/buskar syns svagt

Dikat ~94, lite bar torv i
dikeskanten högvis

dikeskanten samt dvärgbjörk
23

1819246

7482331 blandsträngmyr/ristu blandsträngmyr/
vemyr

dikning

ristuvemyr

1 m brett, stillastående vatten i inga diken syns, ingen
dikena, nya små tallplantor i

dikena syns

igenväxning syns

närmare fastmarken än
gps 22, mer björkuppslag,

dikeskanten samt ngt mer

tätare krontäckning,

dvärgbjörk

eventuellt dikat tidigare än
gps 22

24

1817432

7469580

diken,

3m djupt, 4m brett samt 6m

vägförbered bredd väg bredvid, stor
else

linjestrukturen syns i satellit

ortofotot ej tillräckligt

data

nytt, ingen linjestruktur morän dominerar vägen åt

påverkad yta, ännu ingen stor

bränd yta på vägen, lerrik

öster

vegetationsförändring
25

1817627

7469517

diken,

linjestrukturen syns i satellit

ortofotot ej tillräckligt

vägförbered

data

nytt, ingen linjestruktur

linjestrukturen syns i

ortofotot ej tillräckligt

satellitdata

nytt, ingen linjestruktur med gps 24 och 25,

else
26

1817870

7469437

diken,

1,5 m djupt och 1,5m brett,

vägförbered den påverkade ytan är minst
else

mer buskuppslag jämfört

15 meter bred men troligen

"vägen" är här mer

ännu större

igenväxt, ingreppet gjort 510 år sedan

27

1817171

7467214 tall, dvärgbjörk,

tall, dvärgbjörk,

sphangnum fuscum- sphangnum fuscum-typ
typ

dikningar

1,5m breda, 2m djupa,

enbart de stora breda dikena i dikningen syns

granuppslag sedan ingreppet

närheten syns i satellit data,
igenväxning syns i området
runt dikena

47
GPS

28

X

1817292

Y

Våtmarkstyp vid

Trolig våtmarkstyp

besöket

före ingreppet

7467022

Ingrepp

Omfattning

Visuell bedömning
Satellitdata

strängflarkkärr, gräns mot dikningar

2,5m djupa och 2,5 breda,

1988: lösbotten-mjukmatta i

topogent kärr

blottade torvhögar intill diket

kanten; 1994: mjukmattan

Visuell bedömning Övriga kommentarer
Flygbilder
dikena syns

dikena grävda 1992, det
ser ut som det större

som är obevuxna, annars mkt borta, bar torv i kantremsan

öppna strängflarkkärret

dvärgbjörk

kan klara sig men krymper

(diket); 2000: vegetation
kommit upp i kantremsan kring
diket

29

1817517

7466865 strängflarkkärr med

strängflarkkärr m

dikningar

1817962

7466146

dikena syns

fastmattesträngar

diket ät påverkad, mer björk på borta, bar torv i kantremsan

öppna strängflarkkärret

väg upp i högarna av torv,

(diket); 2000: vegetation

kan klara sig men krymper

tätare med dvärgbjörk längs

kommit upp i kantremsan kring

diket

diket

3m brett, stor yta påverkad,

diket syns ej i satellitbilden.

~7m åt båda hållen, tätt med

Upptorkningen syns tydligt,

fastmattesträngar utan träd

mjukmatta

dikning

kanten; 1994: mjukmattan

dikena grävda 1992, det

10 meter på vardera sida av

utan träd

30

2m breda och 2m djupa, minst 1988: lösbotten-mjukmatta i

lösbottenflarkar och lösbottenflarkar och

ser ut som det större

dikena syns

björksly 1m höga, utanför diket rejäl förändring från 1988 till
är det mkt dvärgbjörk, odon,

mer biomassa / vegetation

skvattram och granar ca 1m

2000

höga
31

1817968

7466105

mjukmatta

dikning

3m brett, stor yta påverkad,

diket syns ej i satellitbilden.

~7m åt båda hållen, tätt med

Upptorkningen syns tydligt,

björksly 1m höga, utanför diket rejäl förändring från 1988 till
är det myk dvärgbjör, odon,

mer biomassa / vegetation

skvattram och granr ca 1m

2001

höga

dikena syns

dikeskrysset

48
GPS

32

X

1817478

Y

Våtmarkstyp vid

Trolig våtmarkstyp

besöket

före ingreppet

7465605 torr rismatta,
dvärgbjörk

ristuvemyr m vitmossor i

Ingrepp

Omfattning

Visuell bedömning
Satellitdata

dikningar

botten

1,5m breda, hela myren

diket syns ej i satellitbilden.

påverkad, ~15-20m mellan

Upptorkningen syns tydligt,

dikena

rejäl förändring från 1988 till

Visuell bedömning Övriga kommentarer
Flygbilder
dikena syns

dikat 1992

dikena syns

dikat 1992, ett dike mellan

mer biomassa / vegetation
2002
33

1817479

7465517

dikningar

2m brett, 2,5m djupt, stor

diket syns ej i satellitbilden.

påverkan

Upptorkningen syns tydligt,

gps 32 och gps 33

rejäl förändring från 1988 till
mer biomassa / vegetation
2003
34

1819973

7466852 ristuvemyr /

strängflarkmyr

fastmattemyr

dike och väg 2m brett, stor påverkan 5-10m dikena syns i satellitdata från
åt varje håll, tätt med björksly

dikena syns

norr om vägen opåverkad

1994 (rejäla upplägg av torv på

myr, vägen skar av

sidorna), 1988 var det ej dikat,

hydrologiskt, marken lutar

2000 är det igenvuxet kring

söderut ner mot sjön

dikeskanten och även övriga
delar av kärret, norr om vägen
dock oförändrat
35

1819968

7466722 ristuvemyr /
fastmattemyr

strängflarkmyr

dike och väg 2m brett, stor påverkan 5-10m dikena syns i satellitdata från
åt varje håll, tätt med björksly

1994 (rejäla upplägg av torv på
sidorna), 1988 var det ej dikat,
2000 är det igenvuxet kring
dikeskanten och även övriga
delar av kärret, norr om vägen
dock oförändrat

dikena syns

samma som gps 34 fast
nere vid sjön
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BILAGA 2. UTVÄRDERING 28M
x

y

Ingrepp

Direkt
ingrepp

1828736

Ingrepp i
omgivningen

Kommentar

7499916

x

x

kraftig dikning

1828996

7499780

x

x

kraftig dikning

1837084

7499037

1829544

7498922

1808294

7491397

x

diffusa linjespår

1801403

7490813

x

väg inom 400m

1800411

7490789

x

väg inom 250m

1801827

7490402

x

x

väg, dike

1805934

7489634

x

x

myren dikad inom 100m, väg inom 200m

1805919

7488419

x

ny väg inom 500m

1809392

7487393

x

x

hygge

1835998

7480945

x

1817429

7478531

x

1825036

7473585

x

1825594

7473357

x

1831664

7469611

1821758

7468577

x

1832708

7468080

x

1831786

7467995

1817312

7467084

x

x

x

diken

1817631

7466543

x

x

x

diken

1817523

7466144

x

x

1817989

7466020

x

x

1821602

7464981

x

x

1821670

7464873

x

1834387

7464651

1816821

7464457

1822268

7464389

1832262

7464001

1835025

7464064

randeffekt
x

x

x

väg, dike

x

x

kraftig dikning i hela myren
x

hygge

x

kraftledning, hyggen runt omkring

x

dike, hyggen runt omkring, väg

x

dike
x

hyggen runt omkring
eventuellt vinterväg igenom myren

diken
x

diken, väg
ser ut som ett dikesingrepp, osäkert dock

x

ser ut som ett dikesingrepp, osäkert dock

x

eventuellt vinterväg
kant på myr

x

påverkan av diken runt myren

x

påverkan av diken och vägar runt myren

50

X

y

Ingrepp

Direkt
ingrepp

Ingrepp i
omgivningen

Kommentar

1836131

7464058

x

x

x

väg, hygge (syns ej i flygbild)

1837287

7463956

x

x

väg, vinterväg

1835818

7463202

1832163

7463124

1833541

7462988

x

x

i kanten av ett hygge

1835871

7462840

1832337

7462844

1836521

7462732

1836708

7462704

1834158

7462562

1833191

7462273

1832634

7462238

1834464

7462178

1834801

7462216

1828703

7462024

1829010

7461823

1834647

väg inom 350m

x

x

x

svag linje rakt genom myr
x

hyggen och diken

x

vinterväg

x

x

diken, väg

7461749

x

x

vinterväg (svårt att se)

1829692

1829692

x

x

svagt linjemönster, eventuellt dikat

1820861

7460798

1830529

7460593

x

x

dikat runt om

1830825

7460530

x

x

dikat runt om

1830996

7460416

x

x

dikat runt om

1831236

7460172

x

x

kant till hygge

1820476

7459956

x

x

kant till hygge

1826347

7459226

1832714

7459157

1825995

7459235

1829801

7459117

x

x

dikade skogsklädda myrar runt om

1838415

7458804

1837128

7458702

1836798

7458559

x

vinterväg

1843977

7457859

1843317

7455012

1843949

7454392

1838990

7453800

x

vinterväg

1840311

7453424

x

vinterväg

1840242

7453037

x

vinterväg

x

x

väg

x

x

vinterväg

