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FÖRORD
Denna rapport utgör en möjlighetsstudie som redovisar potentialen att kartera svenska
naturtyper inom Natura 2000 med stöd av satellitdata.

Studien är definierad och finansierad av Naturvårdsverket.
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1 INLEDNING

1.1 Uppdragsbeskrivng
Denna studie har utförts på uppdrag från Naturvårdsverket inom ramen för
Naturvårdsverkets projekt ”Uppföljning av värdefull natur”.  Uppdraget utgår från behovet
av att fastställa strategi och metoder som gör det möjligt att bedriva operativ uppföljning
av tillståndet i Natura 2000-områden samt områden som omfattas av områdesskydd enligt
miljöbalken.

Uppdraget skall genomföras i form av en utredning och inkluderar i detta skede inte några
tester eller metodutveckling.

Utredningen skall redovisa användbarhet av satellitdatabaserad information för att beskriva
och följa upp förändringar inom de naturtyper i habitatdirektivets annex 1 som förekommer
i Sverige, dvs. 90 stycken.

1.2 Genomförande av uppdraget
Arbetsmetodik har varit:

• Genomgång av definitioner av svenska naturtyper (Naturvårdsverket, 1997) samt dess
angivna koppling mot vegetationstyper i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998). Stöd
har utgjorts av EU:s definitioner av naturtyper (European Commission, 1999).

• Strukturering av naturtyper enligt huvudgrupper för vegetationstyper i Norden.
Huvudgrupperna har gemensamma egenskaper som i satellitdatabaserad kartering och
förändringsanalys ofta kan hanteras på ett likartat sätt.

• Bedömning har skett av potentialen i satellitdata för att identifiera och avgränsa
naturtyper (Kapitel 3 till 10) utgående från viss stödjande information (Kapitel 2).

• Exempel på relaterade satellitdatabaserade karteringar och förändringsanalyser ges
under varje huvudkapitel (Kapitel 3 till 10).

• Sammanfattande bedömning av potentialen i satellitdata och flygbilder för att erhålla
naturtyper endast utgående från rikstäckande stödjande information (Kapitel 11).

1.3 Naturtyper
Naturtyper är en sammanfattande benämning på sådana delar av naturen som har likartade,
karaktäristiska och lätt igenkännbara kännetecken. Naturtyper i N2000 är inte bara
naturtyper utan omfattar såväl över- som underordande nivåer såsom naturtypskollektiv,
rena växtsamhällen, vegetationstyper och rent geologiska strukturer (Naturvårdsverket,
1997).

Svenska naturtyper inom N2000 är definierade i Naturvårdsverket (1997), vilka baseras på
EU:s definitioner (European Commission, 1999).

Arbete pågår för att standardisera terminologin för naturtyper för att uppnå en enhetlig
klassificering i Europa (Naturvårdsverket, 1997).
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1.4 Klassindelningssystem
Vegetationstyper i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) används ofta i Sverige vid
fältinventeringar av olika naturvårdsobjekt (t.ex. VMI) (Naturvårdsverket, 1997). Systemet
har även använts som underlag vid utveckling av vegetationskartering i Sverige som
baseras på tolkning av IR-flygbilder. Systemet har även inarbetats i CORINE Biotope som
gäller för hela Europa.

I svenska inventerings- och planeringsarbeten har ofta indelningarna skräddarsytts utifrån
de krav naturvården ställt på klassificeringen med hänsyn till hotbilder och
skötselstrategier (Naturvårdsverket, 1997). I jordbrukslandskapet finns ett exempel i ängs-
och hagmarksinventeringen. Ett flertal exempel finns inom skogen. Anpassade
indelningsprinciper har även framtagits för t.ex. kustbiotoper, sjöar och vattendrag (System
Aqua) m.m.

I Sverige har för tolkning av flygbilder ett indelningssystem för fjällvegetationskartan (och
till delar även vegetationskartan) definierats. Indelningen i fjällvegetationskartan grundar
sig på de karakteristika som framträder i en flygbild.

På europeisk nivå används ett indelningssystem inom CORINE Land Cover där
karteringen baseras på satellitdata i kombination med annan information för att skapa en
homogen och jämförbar landtäckekartering (Bilaga 1). Klasserna är en blandning mellan
vegetationsklasser och markanvändningsklasser.

I denna rapport har resultatet strukturerats enligt klassindelningssystemet för
Vegetationstyper i Norden. Systemet är inte anpassat för vad som kan erhållas med hjälp
av satellitdata men är ett vedertaget system som är välkänt för många.
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2 INDATA
Indata som är av relevans vid satellitdatabaserad naturtypskartering beskrivs i Kapitel 2.1.
Indata som förutsetts vara tillgängliga vid bedömning av potential i satellitdata (Kapitel 3
till 10) beskrivs i Kapitel 2.2. Rikstäckande indata som förutsetts vara tillgängliga vid
bedömning av potential i satellitdata och flygbilder (Kapitel 11) beskrivs i Kapitel 2.2.

2.1 Möjlig indata
Satellitdata

Den typ av satellitdata som är mest relevant är:

• Landsat TM (http://landsat.gsfc.nasa.gov/index.htm).

• SPOT multispektral data (XS), främst SPOT 4 data som har ett mellan-infarött band.
(http://www.spot.com).

• IRS data (http://www.gaf.de/euromap/).

• mycket högupplösande satellitdata såsom IKONOS (http://www.spaceimage.com) eller
EROS data (http://www.imagesatintl.com). Dessa data har ett innehåll och en kostnad
som till stor del är jämförbar men flygbilder.

1997 2002

Landsat 5
Landsat 7
SPOT 2
SPOT 4
SPOT 5
IRS-1C
IRS-1D

SPIN-2
Quick Bird-1
Quick Bird-2
IKONOS-1
IKONOS-2
OrbView-3
OrbView-4
IRS-P5
Eros-A
Eros-B1
Eros-B2
Eros-B3
Eros-B4
Eros-B5

Högupplösande

Mycket högupplösande

1998 1999 2000 2001

Figur 1.  Figuren visar översiktligt tillgängliga och kommande optiska högupplösande och mycket
högupplösande satelliter.

I Bilaga 3 ges en översiktlig beskrivning av egenskaper för ett antal satelliter.
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IR-flygbilder ger underlag för en mer detaljerad baskartering (antal klasser och geometrisk
upplösning) jämfört med satellitdata från SPOT och Landsat. Fördelen med
satellitdatabaserad kartering är bl.a. ökad möjlighet att erhålla aktuella och återkommande
bilder över valfria geografiska områden, lägre kostnad per ytenhet och ökad möjlighet att
erhålla en jämförbar och homogen produkt över större område (t.ex. en Landsat TM scen
täcker 18 x 18 mil).  Återkommande och frekventa registreringar av satellitdata ger ett bra
underlag till förändringsanalyser och uppdateringar av äldre karteringar.  En
satellitdatabaserad förändringsanalys ger även underlag för uppdatering av en detaljerad
flygbildsbaserad baskartering.

Flygbilder

Denna rapport behandlar inte potentialen i IR-flygbilder för kartering av naturtyper utan
ger endast en översiktlig bedömning (se Kapitel 11). IR-flygbilder är den typ som bedöms
krävas för kartering av naturtyper.

Natura 2000 dataset

Natura 2000 dataset består av geografisk avgränsning samt attribut som bl.a. anger areal av
naturtyp inom varje område. Kvalitén i rapportering av naturtyper är varierande och ingen
geografisk avgränsning av enskilda naturtyper finns i regel. Informationen är ett viktigt
stöd vid flygbilds- och satellitdatabaserad kartering för identifikation och avgränsning av
naturtyper, speciellt inom Natura 2000 områden, men även för att kartera liknande
naturtyper utanför Natura 2000 områden.

Centrala rikstäckande indata är:

• Biogeografiska regioner.
Dessa är betingade av topografi och klimat och en del naturtyper har denna information
som viktig avgränsning.
Regionerna är nemorala zonen, boreonemoral zonen, boreala zonen och alpina zonen
(låg-, mellan- och högalpin).

• Grundläggande geografisk data från Lantmäteriet i form av terrängkarta (gröna karta),
GGD, Vägkarta (Blå karta) och fjällkartan (http://www.lantmateriet.se).

• Höjddata från Lantmäteriet (http://www.lantmateriet.se).

• Svenska Landtäckedata (http://www.lantmateriet.se, Bilaga 1).

För några naturtyper är jordtäckets former (t.ex. rullstensåsar och dynområde) av vikt.
Denna information finns översiktligt sammanställt på nationell nivå men är troligen inte
tillräckligt detaljerat (se t.ex. Sveriges National Atlas). Regionala detaljerade karteringar är
utförda men inte sammanställda.

Indata som inte är rikstäckande men som är värdefulla är:

• Jordart- och berggrundskarta (http://www.sgu.se, http://www.lm.se/kartplan).

• Vegetationskarta och fjällvegetationskarta (http://www.lantmateriet.se).

samt eventuellt:

• Markkemiska data (främst PH) (http://www.sgu.se)

• Jordbruksverkets databaser för miljöstöd (http://www.sjv.se). Detta data är rikstäckande
men inkluderar endast marker för vilka stöd söks.
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Sverigeklassningen (http://www.satellus.se, http://www.lantmateriet.se) är rikstäckande
men bedöms inte tillföra någon information jämfört med Svenska Landtäckedata.

Som referensinformation är följande rikstäckande inventeringar av relevans:

• Sumpskogsinventering

• Ädellövskogsinventeringar

• Urskogsinventeringar

• Ängs- och hagmarksinventering

• Våtmarksinventering

• Nyckelbiotoper

2.2 Indata vid bedömning
I Kapitel 3 till 10 har följande indata antagits som möjliga att nyttja:

• Satellitdata i form av Landsat TM eller SPOT XS data

• Indata angivna under ”centrala rikstäckande indata” i Kapitel 2.1 samt jordarts- och
berggrundsinformation.

Vid bedömning har följande indata inte inkluderats:

• Natura 2000 med avgränsat område och attribut.
Finns vetskap om att naturtyp (med viss angiven hektar) existerar inom ett avgränsat
område kan en mer riktad satellitdatabaserad analys utföras (t.ex. en satellitdatabaserad
ädellövskogskartering kan riktas mot t.ex. naturtypen ”Bokskog av örtrik typ”, vilket
kan innebära att naturtypen kan avgränsas). Beroende på förekomst och fördelning av
andra naturtyper och markslag inom området kan potentialen i satellitdata vara högre än
vad som redovisas i Kapitel 3 till 11.

En indatakälla som i Kapitel 3 till 11 inte inkluderas är vegetationskartan (och
fjällvegetationskartan) vilken för de geografiska områden där den förkommer kan vara en
betydelsefull indatakälla. Vegetationsinformationen kan vara upp till ca 30 år gammal men
en uppdatering av informationsinnehållet med stöd av aktuella satellitdata är möjligt.

I Kapitel 11 har följande indata antagits som möjliga att nyttja:

• Satellitdata i form av Landsat TM eller SPOT XS data

• IR-flygbilder

• Indata angivna under ”centrala rikstäckande indata” i Kapitel 2.1.
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3 ALPIN VEGETATION (VN:1)

3.1 Inledning
Vegetationstyper i Norden delar in alpin vegetation i:

1. Snöfria vindhedar (1.1)

2. Snöskyddad vegetation (tidigt utsmält på stabil mark) (1.2)

3. Snölegevegetation (på instabil mark) (1.3)

3.2 Naturtyper inom alpin vegetation och annan
vegetationstypsgrupp
Naturtyp inom ”Alpin vegetation” och ”Öppen brukningsbetingad vegetation” är:

• Högörtängar (6430)

Naturtyp inom ”Alpin vegetation” och ”Terräng och substratpräglad vegetation” är:

• Silikat-rasbranter (8110)
Snöskyddad vegetation

(tidigt utsmält på stabil mark)
VN: 12

Lågörtsängsveg på 
rikt/kalkrikt underlag

VN: 124
Ormbunksvegetation

VN: 125
Högörtsängsveg

VN: 126
Videveg
VN: 127

Lågört
VN: 1241*

Fuktig fjällsippa
VN: 1242

Smörblomma-fjällgröe
VN: 1243

Purpurbräcka-fjällsyra
VN: 1244

Skogsnäva
VN: 1245

Fjällbräken
VN: 1251*

Torta-skogsnäva
VN: 1261

Kvanne-skogsnäva
VN: 1262

Smörboll
VN: 1263

Vide-högört
VN: 1271

Vide-tuvtåtel
VN: 1272

Vide-ris
VN: 1273

Högörtängar
N: 6430

Äng
VN: 52

Äng
VN: 522

Fuktäng
VN: 523

Knylhavre
VN: 5221

Rödven
VN: 5222*

Prästkrage
VN: 5223*

Skogsnäva
VN: 5224

Tuvtåtel
VN: 5231*

Högört
VN: 5232*

Gräs-lågstarr
VN: 5233*

Kalkfukt
VN: 5234

Silikat-rasbranter
N: 8110

Klipp- och rasmark
VN: 71

Klippveg på 
serpentinbergarter

VN: 713

Rasmarksveg
VN: 714

Klippveronika
VN: 7141

Buskrik klippveronika
VN: 7142

Skrednarv
VN: 7143*

*a

Terräng och substratpräglad veg
VN: 7

Öppen brukningsbetonad veg
VN: 5

Figur 1. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).
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Högörtängar (6430)
Beskrivs bl.a. som ofta näringsrika högörtsamhällen i såväl höglänt som låglänt terräng.
Typen uppträder i regel som en igenväxningsfas av en frisk-fuktig betesmark, där hävden
avstannat. Två typer finns:  a) fuktiga och näringsrika högörtsamhällen i kantzoner, längs
vattendrag, i betesmarker och i skogsbryn, b) högörtsamhällen i bergsområden.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden, speciellt
högörtssamhällen i bergsområden där möjligheten bedöms som stor.

”Högörtsängar i bergsområden” (typ b) bedöms i Svenska Landtäckedata motsvara
”Högörtsäng” (underklass 32123 till Naturlig gräsmark). Denna underklass finns i SLD
endast inom fjällområdet med en karteringsenhet på 1 ha (samt på pixelnivå, 25 x 25
meter, i SLD pixeldata).

Nedanför fjällområdet bedöms naturtypen återfinnas inom SLD klass naturlig gräsmark,
betesmark samt eventuellt någon skogsklass. Karteringsenhet nedom fjällområdet är 5 ha.
Högörtängar längs vattendrag nedom fjällen kan eventuellt vara möjligt att erhålla genom
satellitdatabaserad analys men risk finns för sammanblandning med andra gräsmarker.

Silikat-rasbranter (8110)
Beskrivs bl.a. som sililkat-rasbranter i bergsområden. Dessa branter kan vara stenbrott
eller ha bildats på naturlig väg. Vegetationen domineras av mossor, lavar och
ormbunksväxter.

Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att avgränsa naturtypen i
nämnvärd omfattning.

Med satellitdata kan berg-i-dagen och blockmark där ytan saknar eller har sparsam högre
vegetation men kan vara moss- eller lavklätt karteras. Att inom ett sådant område definiera
naturtypen kräver stödjande information som anger rasbrant och silikatberggrund.
Stenbrott ingår i SLD klass ”övriga mineralextraktionsplatser” (1312) med en
redovisningsenhet på 2 ha.

3.3 Naturtyper inom alpin vegetation
Naturtyper som tillhör alpin vegetation är:

• Fjällhedar och boreala hedar (4060)

• Subarktiska videbuskmarker (4080)

• Alpina och subalpina silikatgräsmarker (6150)

• Alpina och subalpina kalkgräsmarker (6170)
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Snöfria vindhedar
VN: 11

Snölegevegetation
(på instabil mark)

VN: 13

Snölegeveg  på fattigt underlag
VN: 131

Snölegeveg  på rikt/kalkrikt underlag
VN: 132

Högalpin snölegeveg  på 
rikt/kalkrikt underlag

VN: 133

Vindhedsveg på fattigt 
underlag
VN: 111

Vindhedsveg på intermed. underlag
VN: 112

Vindhedsveg på rikt/kalkrikt 
underlag
VN: 113

Mossljung-dvärgvide
VN: 1311*

Dvärgstarr-ripstarr
VN: 1312

Brågfryle-isranunkel
VN: 1313

Polarvide
VN: 1321*

Fjällsmörblomma
VN: 1322

Snögräs
VN: 1323

Snöfryle
VN: 1331

Krypljung-ripbär
VN: 1111

Kråkbär
VN: 1112*

Cladonia alpestris
VN: 1113

Vide-dvärgbjörk
VN: 1114

Klynnetåg
VN: 1115*

Fårsvingel
VN: 1121*

Mjölon
VN: 1122

Rag- sandraggmossa
VN: 1123

Enaxig sävstarr-fjällsippa
VN: 1131

Fjällsippa
VN: 1132*

Fjällhedar och 
boreala hedar

N: 4060

Snöskyddad vegetation
(tidigt utsmält på stabil mark)

VN: 12

Hedveg på fattigt underlag
VN: 121

Hedveg på rikt/kalkrikt underlag
VN: 122

Figur 2 Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).

Snöskyddad vegetation
(tidigt utsmält på stabil mark)

VN: 12

Hedveg på fattigt underlag
VN: 121

Hedveg på rikt/kalkrikt underlag
VN: 122

Lågörtsängsveg på fattigt 
underlag
VN: 123

Lågörtsängsveg på 
rikt/kalkrikt underlag

VN: 124
Ormbunksvegetation

VN: 125
Högörtsängsveg

VN: 126
Videveg
VN: 127

Blåbär
VN: 1211*

Stagg
VN: 1212

Styvstarr-ripstarr
VN: 1213

Kruståtel-vårbrodd
VN: 1214

Snötäckt klynnetåg
VN: 1215

Kantljung
VN: 1221

Nätvide-fjällgröe
VN: 1222

Smörblomma-vårbrodd
VN: 1231

Stjärnbräcka-fjällsyra
VN: 1232

Lågört
VN: 1241*

Fuktig fjällsippa
VN: 1242

Smörblomma-fjällgröe
VN: 1243

Purpurbräcka-fjällsyra
VN: 1244

Skogsnäva
VN: 1245

Fjällbräken
VN: 1251*

Torta-skogsnäva
VN: 1261

Kvanne-skogsnäva
VN: 1262

Smörboll
VN: 1263

Vide-högört
VN: 1271

Vide-tuvtåtel
VN: 1272

Vide-ris
VN: 1273

Subarktiska 
videbuskmarker

N: 4080

Alpina och subalpina 
silikatgräsmarker

N: 6150

Alpina och subalpina 
kalkgräsmarker

N: 6170

Figur 3. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).

Fjällhedar och boreala hedar (4060)
Beskrivs bl.a. som fjällhedar och boreala hedar med dvärgvuxen och krypande busk- och
risvegetation. De kan utvecklas på såväl kalkfattiga som på med basiska bergarter. Vid
ökat renbete övergår denna typ i gräsmarker (typ 6150 eller 6170).
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Om naturtypen begränsas till fjällområden bedöms den huvudsakligen återfinnas inom
SLD klass ”Hedmark utom gräshed i fjällområden” (3222) som även underindelas i skarp-
torr rished, torr lavdominerad rished och frisk-våt rished.

Nedom fjällen karteras hedmark i SLD med en grövre redovisningsenhet (5 ha). För dessa
marker kan en riktad satellitdatabaserad kartering ske för att mer detaljerat avgränsa
hedmarkerna enligt naturtyp. För övriga boreala hedar (<5 ha) som inte inkluderas i SLD
är det endast möjligt att en satellitdatabaserad kartering av hedmarker med busk- och
risvegetation kan ske om stödjande information som ungefärligt avgränsar potentiella
område finns tillgängligt.

Subarktiska videbuskmarker (4080)
Beskrivs bl.a. som videbuskmarker i fjällen och subarktiska områden.

I SLD bedöms denna naturtyp motsvaras av ”Busksnår” (3241) i fjällområdet med en
redovisningsenhet på 1 ha (eller 25 x 25 meter i SLD pixelprodukt).

Alpina och subalpina silikatgräsmarker (6150)
Beskrivs bl.a. som silikatgräsmarker i fjällen samt i höglänta områden i den boreala
regionen med en artfattig vegetation. Typen utbildas i regel på torra, vindexponerade ytor
i områden med kalkfattig berggrund. Vegetationen är vanligen påverkad av ett långvarigt
renbete.

I SLD bedöms denna naturtyp huvudsakligen motsvaras av ”Gräshed” (32121) i
fjällområdet med en redovisningsenhet på 1 ha. Naturtypen kan även som övergångsform
återfinnas inom SLD klass ”Lågörtäng” (32122) och ”Skarp-torr rished” (32221) på lägre
höjdnivåer. En indata källa för eventuell ytterliggare avgränsning och verifiering av SLD
klass är geografisk information för kalkfattig berggrund.

Alpina och subalpina kalkgräsmarker (6170)
Beskrivs bl.a. som kalkrika gräsmarker i fjällen och fjällnära områden med dominerande
gräs och lågörter.

I SLD bedöms denna naturtyp återfinnas inom ”Lågörtäng” (32121) i fjällområdet med en
redovisningsenhet på 1 ha. Naturtypen bedöms motsvara de frodigaste Lågörtängarna i
SLD och dessa delar kan troligtvis erhållas genom en mer riktat satellitdatabaserad analys i
kombination med geografisk information för kalkrik berggrund.

3.4 Satellitdata och alpin vegetation

3.4.1 Kartering
I de svenska fjällen finns fjällvegetationskartan som är baserad på tolkning av IR-
flygbilder. Ett exempel på tillämpning av fjällvegetationskartan är inom ett Metria projekt
för  Renbeteskomissionen. I projektet utnyttjades klassificering av Landsat TM data i
områden där fjällvegetationskartan eller vegetationskartan i inlandet saknades.

I CORINE landtäckedata sker en klassificering av Landsat TM data för att erhålla SLD
klasser i fjällen (Boresjö Bronge och Wester, 2000).



14

I de norska fjällenfinns exempel på satellitdatabaserad kartering från NORUT
(http://www.itek.norut.no/itek) och Statens Kartverk
(http://www.statkart.no/skme/satprosj/satprosj.htm).

3.4.2 Förändringsanalys
Vid förändringsanalys är det viktigt att satellitdata som skall jämföras är registrerade vid
ungefär samma fenologiska tidpunkt. I fjällen är detta tidsfönster smalare jämfört med
nedom fjällen.

Exempel på möjlig information som kan erhållas med hjälp av exempelvis Landsat TM
data är förändring av vegetationssammansättning, vegetationstäckning och biomassa,
förbuskning (med t.ex. dvärgbjörk och ris), förändring av mängd lav och förändring av yta
med snö eller is. Vidare kan avlövning av fjällövskog karteras vilket kan vara relaterat till
frostskador eller angrepp.

Exempel på förändringsstudier med satellitdata i Svenska fjällen är studier utförda av
Naturgeografiska institutionen i Stockholm
(http://www.natgeo.su.se/naturgeo/rsgis/index.html ).

I Norge har NORUT utfört satellitdatabaserad förändringsanalys av lavtäcke
(http://www.itek.norut.no/itek). Se även RESE programmet (http://rese.satellus.se/).
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4 SKOG (VN:2)

4.1 Inledning
Vegetationstyper i Norden delar in skog i:

1. Barrskog (2.1)

2. Lövskog (2.2)

3. Löv-/barrblandskog (2.3)

Kollektiva typer som kan innehålla alla ovanstående vegetationstyper beskrivs i Kapitel
4.2. Naturtyper inom barr-, löv- respektive löv/barrblandskog beskrivs i Kapitel 4.3 till 4.5.

Naturtyp ”skogsbevuxen myr” som i Vegetationstyper i Norden tillhör myrvegetation
beskrivs i Kapitel 4.6.

Naturtyp ”Skär och små öar i Östersjön” (1620) kan innehålla skog men beskrivs under
Havsstrandsvegetation (Kapitel 6).

4.2 Kollektiva typer
Kollektiva naturtyper är:

• Lövängar av fennoskandisk typ (6530)

• Västlig taiga (9010)

• Naturliga primärskogar i landhöjningskust (9030)

• Trädbeklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)

Lövängar av fennoskandisk typ (6530)
Naturtypen är en vegetationsmosaik av små dungar av lövträd och buskar omväxlande
med öppna ängsytor. Träd- och buskskikt har en krontäckning över 25%. Vanliga trädslag
är bl.a. ask, björk, alm, ek och lind. Traditionell hävd bedrivs eller har tills helt nyligen
bedrivits.

Naturtypen finns både utanför och inom topografiska kartans skogsmask (och därmed
inom SLD2000 skogsmask) men även utanför skogsmasken. Naturtypen bedöms kunna
återfinnas i SLD klasserna lövskog, busksnår, naturlig gräsmark och betesmark. Eventuellt
även inom klasserna lövdominerad ungskog samt blandskog beroende av den relativt låga
krontäckningen vilket gör att markvegetationen återspeglas i satellitinformationen.
Satellitdata i form av Landsat, IRS och SPOT bedöms i mycket begränsad omfattning
kunna bidra till ytterligare avgränsning.

Västlig taiga (9010)
Denna naturtyp beskrivs bl.a. som naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar samt
yngre successioner som utvecklats efter brand eller omfattande stormfällning, ”naturskog”
eller ”naturskogsartad skog”. Skogarna kan ha en viss mänsklig påverkan genom
exempelvis plockhuggning, med de har aldrig omfattas av större kalavverkningar.
Undergrupper till Västlig taiga är:
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• naturlig, gammal granskog

• naturlig, gammal tallskog

• naturlig, gammal blandskog

• naturlig, gammal trivialskog

• nyligen brända områden (brandfält)

• yngre successionsstadier som utvecklats efter brand, t.ex. lövbrännor.

Satellitdatabaserad information bedöms kunna bidra till att identifiera potentiella områden.

Indata för avgränsning: Boreal och hemiboreal zon. SLD: skogsklasser och brandfält inom
skogmask.

Analys med satellitdata: Område inom avgränsning ovan som i äldre och nya satellitdata är
spektralt stabila bildar potentiella område till gammal skog. ”Ej stabila” områden mindre
än ca ¼ ha föreslås tillfalla potentiella områden för att om möjligt inkludera naturliga
successioner och för att reducera geometriska missanpassningar i indata. Ädellövskog
exkluderas ur potentiella områden genom t.ex. satellitdatabaserad ädellövskogskartering.
Hygge och ungskog som i satellitdata bedöms vara kopplat till brandfält eller stormfällning
inkluderas.

Likartade naturtyper som bedöms som möjliga att erhålla (t.ex. 9030 och 9050) tas bort
från potentiella områden. Västlig taiga tillåter viss mänsklig påverkan. Baserat på
definierat underlag inkluderas dessa områden (t.ex. en viss förekomst av
skogsbruksaktiviteter).

Med satellitdata är det möjligt att till delar kartera undergrupper inom Västlig taiga såsom
tall- respektive grandominerad skog. Att följa förändring inom kända brandfält i form av
olika successionsstadier är sannolikt möjligt med hjälp av satellitdata.

Naturliga primärskogar i landhöjningskust (9030)
Typen inrymmer hela den naturliga busk- och skogssuccession som uppkommit genom
landhöjning i relativt sen tid. Typen omfattar olika barr-, löv- och blandskogar samt
busksnår och våtmarker på stränder som i sen tid blottats av landhöjningen.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden.

Indata för avgränsning: Landhöjningsområden i relativt sen tid. SLD: skogsklasser och
brandfält inom skogmask. SLD: klassen busksnår samt våtmarker vid stränder.

Analys med satellitdata:  liknande metodik som under ”Västlig taiga”.  Med lämplig
avgränsning går det inom landhöjningsområden att urskilja olika skogstyper med SLD-
klasser. Det krävs emellertid att SLD-pixel produkten används för analysen då
landhöjningsområdenas trädslagsblandning annars kan försvinna i SLD via
generaliseringen.   

Trädbeklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)
Naturtypen beskrivs bl.a. som betesmarker bevuxna med träd och buskar med en
krontäckning av mer än 25%, antingen hagar med ett glest trädskikt av björk, ek eller
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andra trädslag, eller dungar av skog i en för övrigt öppen hagmark eller betade skogar
med kontinuitet på tidigare utmarker.

Naturtypen bedöms kunna förekomma både utanför och innanför SLD skogsmask.
Satellitdatabaserad information bedöms kunna bidra i mycket begränsad omfattning. För
identifikation om marken är betad krävs annan geografiska information.

Om information finns beträffande förekomst av denna naturtyp (t.ex. Natura 2000 dataset
eller eventuellt Jordbruksverkets miljöstöd till betesmark och ängsmark med hög
biologiska mångfald) finns det däremot en ökad potential att avgränsa klassen med
satellitdata (mycket högupplösande satellitdata kan även vara aktuellt).

4.3 Barrskog
Naturtyper inom barrskog är:

• Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ (9050)

• Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar (9060)

Barrkog
VN: 21

Tallskog
VN: 211

Tall: lavtyp
VN: 2111

Tall: lingonris
VN: 2114*

Tall: ljung-kråkb.
VN: 2112*

Sumptall: ris
VN: 2113*

Tall: kalkört
VN: 2116*

Tall: Leg.-stenhallon
VN: 2115

Granskog
VN: 212

Gran: blåbär
VN: 2121

Gran: lågormb.
VN: 2122

Sumpgran: ris
VN: 2123*

Gran: lågört
VN: 2124

Gran: ormbunk
VN: 2125*

Gran: högört
VN: 2126

Sumpgran: ört-starr
VN: 2127

Övrig
VN: 213

Planterad barr
VN: 2131

Barrskogar_rullstensåsar
N: 9060

Örtika, näringsrika skogar 
med gran av fennosk. 

N: 9050

Figur 4. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).

Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ (9050)
Beskrivs bl.a. som barrskogar eller blandskogar med gran på näringsrika bruna jordar.
Lokalerna ligger ofta i låglandet, i dalgångar eller på sluttningar med finsediment och
rörligt markvattenvatten. Översilade örtrika sumpskogar på sluttande mineraljordar kan
ingå (men rena lövsumpskogar förs till naturtyp 9080).

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden i form av
grandominerad skog och ej lavdominerade eller torra barrskogar inom nedan avgränsat
område. Avgränsningen är central för att återfinna de önskade naturtyperna.
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Indata för avgränsning: Med höjddata sker avgränsning till lågland, dalgångar och
sluttningar. Om jordartskarta är tillgänglig sker avgränsning till näringsrika jordar bruna
samt finsediment eller mineraljord på sluttningar. Områden som anger rullstensås
exkluderas. SLD: skogsmask och där inom främst barrskog, men även inom blandskog.

Analys med satellitdata: Med satellitdata identifieras och exkluderas ”magra” barrskogar
och talldominerad skog inom avgränsade områden. En riktad analys sker inom SLD
blandskog för att om möjligt avgränsa och inkludera blandskog med gran.

Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar (9060)
Naturtypen beskrivs bl.a. som barrskogar på rullstensåsar eller omedelbart i anslutning
till dessa. Typen innefattar antingen glesare tallskogar på åsarna eller örtrika granskogar
nedanför åsarna påverkade av genomsilat åsvatten. Enligt vegetationstyper i Norden är
klasserna Tall:lavtyp, Tall:lingonris samt Gran:lågört.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden i form  av
glesare/magra barr/tallskogar och frodigare barr/granskogar inom nedan avgränsat område.

Indata för avgränsning: geografisk information (jordtäckets former) som anger rullstensås
samt viss buffertzon. SLD: skogsmask och därinom barrskog och lavdominerad barrskog.

Analys med satellitdata: Med satellitdata sker en riktat kartering mot glesare/magra
barr/tallskogar och frodigare barr/granskogar. Tallskog av lavtyp bedöms kunna
klassificeras separat. SLD klasserna barrskog och barrskog på lavmark blir viktiga indata.

4.4 Lövskog
Naturtyper inom lövskog är:

• Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik epifytflora
(9020)

• Nordisk fjällbjörkskog (9040)

• Lövsumpskog av fennoskandisk typ (9080)

• Bokskog av fryle-typ (9110)

• Bokskog av örtrik typ (9130)

• Kalkbokskog (9150)

• Ek-avenbok av buskstjärnblomma-typ (9160)

• Ek-avenbokskog av måra-typ (9170)

• Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)

• Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner (9180)

• Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade (91E0)

• Ek-alm-ask-blandskog längs vattendrag (91F0)
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Lövskog
VN: 22

Bok, avenbok
VN: 222

Bok:ris-kruståtel
VN: 2221

Bok: lågört
VN: 2222

Bok: högört
VN: 2223

Avenbok
VN: 2224

Bok:fryletyp
N: 9110

Bok: örtrik
N: 9130

Kalkbok
N: 9150

Ek-avenbok, måra
N: 9170

Björk och asp
VN: 221

Fjällbjörk:ris-gräs
VN: 2212*

Fjällbjörk:kråk-odon
VN: 2211*

Fjällbjörk:lågört
VN: 2213*

Fjällbjörk:högört
VN: 2214*

Björkskog:ris-gräs
VN: 2215*

Sumpbjörk:ris-gräs
VN: 2216

Björk:ört
VN: 2217*

Asp
VN: 2218

Nord. fjällbjörk
N: 9040

Figur 5. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).

Lövskog
VN: 22

Ek, alm, ask, lind
VN: 223

Al
VN: 224

Övrig
VN: 225

Ek: örtfattig
VN: 2231

Ek: örtrik
VN: 2232*

Alm
VN: 2233

Ask
VN: 2234

Lind
VN: 2235

Bland: örtrik
VN: 2236

Al-bland
VN: 2237

Jordviva -almbland
VN: 2238

Ek-avenbok, buskstjärn
N: 9160

Lind-lönn, raviner
N: 9180

Äldre ek, sura/sandiga
N: 9190

Snårskog, hassel
VN: 2252

Gråal
VN: 2241

Klibbalstrand
VN: 2242

Sumpsnår, vide-ört
VN: 2251

Löv/barr
VN: 23

Alluviala lövskogar, tidvis 
översvämmade

N: 91E0

Ek-alm-ask-bland längs 
vattendrag
N: 91F0

Sumpal: ört
VN: 2243

Uppvuxen
VN: 231

Bland: lav-ris
VN: 2311

Bland: ris-gräs
VN: 2312

Bland: ört
VN: 2313

Sumbland: ört
VN: 2314

Igenväxning
VN: 2321

Ung
VN: 232

Lövsump., fennoskand.
N: 9080

Borenem. äldre naturl. 
Ädellöv, fennosk..

N: 9020

Figur 6. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).

Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik
epifytflora (9020)
Beskrivs bl.a. som äldre naturliga ädellövskogar med ett stort inslag av alm, ask, lind eller
lönn. Eken är ofta en karaktärsart och kan ibland dominera (men skogarna är inte rena
ekskogar). En varierande åldersstruktur och förekomst av död ved är viktiga inslag.
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Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden i det
avseende att ädellövskog kan avgränsas. Vidare bör liksom i fallet Västlig taiga relativt
spektralt stabila ädellövskogsområden kunna avgränsas i satellitdata från flera tidpunkter
vilket kan motsvara äldre ädellövskogar. En förutsättning för mer detaljerad avgränsning
med satellitdata är tillgång till t.ex. N2000 områden med attribut som indikerar förekomst
av naturtyp. I annat fall är det inte möjligt att särskilja naturtypen från likartad naturtyp
som t.ex. är hävdad.

Nordisk fjällbjörkskog (9040)
Beskrivs bl.a. som skog med dominerande fjällbjörk i den subalpina zonen i fjällområden.

Inom SLD kommer klassen ”Lövskog i fjällområdet” (3114) samt tre underklasser att
karteras (se Bilaga 1). Denna information bedöms motsvara naturtypen. En kritisk
avgränsning är området som skall särskilja fjällbjörkskog från annan björkskog i
gränszonen mellan fjäll och ej fjäll.

Lövsumpskog av fennoskandisk typ (9080)
Beskrivs bl.a. som lövsumpskogar, ofta med inslag av gran, på huvudsakligen översilad
eller genomsilade mark. I södra och mellersta Sverige dominerar klibbal och ibland ask.
Längre norrut finns mest gråal och glasbjörk, allra längst i norr även asp.

Satellitdatabaserad information kan troligtvis bidra till att identifiera vissa typer av
lövsumpskog eller vissa potentiella områden där naturtypen sannolikt kan förekomma.

Indata för avgränsning: Avgränsning till områden nära vatten samt till terrängsvackor (med
hjälp av höjddata). SLD: skogsmask och där inom lövskog samt eventuellt blandskog.
Sumpskogsinventering är en viktig referensinformation.

Analys med satellitdata: Inom SLD lövskog (eventuellt utökad beroende på kvalitet) och
med stöd av sumpskogsdata utförs en riktad analys mot naturtypen med satellitdata (från
flera tidpunkter) i kombination med höjdmodell och hydrologisk information.

Bokskog av fryle-typ (9110)
Beskrivs bl.a. som bokskogar på sura podsolerande jordar med kruståtel, vitfryle,
örnbräken och blåbär- Typen överensstämmer med det som innefattas i begreppet
”hedbokskog” eller ”bokskog av ristyp”. Fältskiktet kan saknas helt.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden.
Förväntade karteringsnivåer med satellitdata är lövskog - ädellövskog och beroende på
förutsättningar (geografisk läge, eventuell kraftig topografi etc) även bokdominerad
ädellövskog samt eventuellt örtrik respektive örtfattig bokdominerad ädellövskog. Med
stöd av annan information (t.ex. jordarter) kan det vara möjligt att nå en ytterligare
avgränsning av naturtypen.

Indata för avgränsning: Med jordartskarta och/eller markkemiska data sker avgränsning till
sura podsolerande jordar i sydligaste Sverige. SLD: skogsmask och där inom lövskog (ej
på myr).

Analys med satellitdata: Riktad analys sker inom avgränsat område mot ädellöv och
bokskog.



21

Bokskog av örtrik typ (9130)
Beskrivs bl.a. som bokskogar på neutrala, mullrika jordar, ofta brunjordar, med rik
örtvegetation.

Samma potential och analysförfarande som under naturtyp 9110 men med indata som
avgränsar neutrala, mullrika jordar, huvudsakligen brunjordar.

Kalkbokskog (9150)
Beskrivs bl.a. som bokskogar på kalkrika jordar, ofta i sluttningar.

Samma potential och analysförfarande som under naturtyp 9110 men med indata som
avgränsar kalkrika jordar.

Ek-avenbok av buskstjärnblomma-typ (9160)
Beskrivs bl.a. som skogar med ek och/eller ek-avenbok på friska, fuktiga jordar, som kan
bestå av såväl lera och silt som grövre, silikatrika jordarter.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden.
Förväntade karteringsnivåer med satellitdata är lövskog - ädellövskog och beroende på
förutsättningar (geografisk läge, eventuell kraftig topografi etc) även ekdominerad
eventuellt örtrik respektive örtfattig ekominerad ädellövskog. Med stöd av annan
information (t.ex. jordarter) kan det vara möjligt att nå en ytterliggare avgränsning av
naturtypen.

Indata för avgränsning: Med jordartskarta sker avgränsning till bruna skogsjordmåner
jordar (lera, silt och silikatrika jordarter) i södra Sverige. SLD: skogsmask och där inom
lövskog (ej på myr).

Analys med satellitdata: Riktad analys sker inom avgränsat område mot ädellöv och
ekdominerad ädellövskog samt uppdelning i potentiellt örtrik och örtfattig skog.

Ek-avenbokskog av måra-typ (9170)
Beskrivs bl.a. som skogar med ek och avenbok, ofta på mullrika jordar, inom
klimatgränsen för bok (som även kan ingå).

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden, som under
9160.

Indata för avgränsning: Med jordartskarta sker avgränsning till mullrika bruna jordar i
södra Sverige.  Förekomst av diabas, grönsten och basalt är även kopplat till förekomst av
naturtyp. SLD: skogsmask (ej myr) och där inom lövskog.

Analys med satellitdata: som under 9160.   

Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)
Beskrivs bl.a. som ekskogar med inslag av våtbjörk, rönn och asp på näringsfattiga. Ofta
sura, sandiga och podsolerande jordar. Markerna är ofta hedartade, s.k. hedekskog.
Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga (s.k. krattskog). Buskskiktet är glest, ofta med
brakved och rönn.
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Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden, som under
9160.

Indata för avgränsning: Med jordartskarta sker avgränsning till sura, sandiga och
podsolerade jordar samt till grunda hällmarksjordar. SLD: skogsmask (ej myr) och där
inom lövskog.

Analys med satellitdata: som under 9160.

Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner (9180)
Beskrivs bl.a. som blandskog med lind, ask, alm och lönn på sluttande marker, exempelvis
skredmarker, eller i raviner. Skogstypen  förekommer på kalkrika, men ibland silikatrika
jordar.

Satellitdatabaserad information bedöms enbart kunna bidra i begränsad omfattning dels
eftersom naturtypen förekommer i marker där topografiska skuggeffekter försvårar
satellitdataanalys.

Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade (91E0)
Beskrivs bl.a. som naturliga, tidvis översvämmade skogar med ask, klibbal eller gråal i
låglänta områden och längs vattendrag på jordar som är rika på alluviala avlagringar och
som vid lågvatten är väl dränerade.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera vissa potentiella områden. Att
särskilja naturtypen mot speciellt Lövsumpskog (9080) är svårt.

Indata för avgränsning: Med jordartskarta sker avgränsning till alluviala jordar samt med
höjddata sker avgränsning till terrängsvackor. SLD: skogsmask (ej myr) och där inom
lövskog.

Analys med satellitdata: som under 9080.

Ek-alm-ask-blandskog längs vattendrag (91F0)
Beskrivs bl.a. som örtrik blandskog med ek, alm och ask på alluviala avlagringar längs
vattendrag. Vid högvatten kan dessa skogar översvämmas.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera vissa potentiella områden
(främst ekrika skogar). Förväntade karteringsnivåer med satellitdata är lövskog -
ädellövskog - samt eventuellt örtrik respektive örtfattig ekominerad ädellövskog. Med stöd
av annan information (t.ex. jordarter) kan det vara möjligt att nå en ytterliggare
avgränsning av naturtypen.

Indata för avgränsning: Längs vattendrag sker avgränsning till alluviala jordar med
jordartskarta. SLD: skogsmask (ej myr) och där inom lövskog.

Analys med satellitdata: Riktad analys sker inom avgränsat område mot ädellöv och örtrik
ädellövskog.

4.5 Löv-/barrblandskog
Se naturtyp ”Lövsumpskogar av fennoskandisk typ” (9080) i Kapitel 4.4.
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4.6 Skog på myr
Naturtyp är:

• Skogsbevuxen myr (91D0)

Skogmosse
VN: 311

Mosse
VN: 31

Myrveg
VN: 3

Fattigkärr
VN: 32

Skogs/krattkärr
VN: 321

Skogsbevuxen myr
N: 91D0

Figur 7. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).

Skogsbevuxen myr (91D0)
Beskrivs bl.a. som myrar som är skogsbevuxna med barr-, bland- eller lövskog (>25%
krontäckning). Skogsbevuxna kärr med en krontäckning >70% räknas till sumpskog.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden.

Indata för avgränsning: SLD: barr-, löv- respektive blandskog på myr (där skog på myr
erhålls från Lantmäteriets kartdatabaser).

Analys med satellitdata: Eventuellt nedhuggen skog inom SLD skog på myr kan i vissa fall
erhållas. Mycket täta skogar på myr kan troligtvis avgränsas och exkluderas. Områden som
i topografisk karta är öppen myr kan i vissa fall idag vara igenväxta med skog. Dessa
områden bör tillföras naturtyp men det är tveksamt hur bra detta kan utföras med stöd av
satellitdata.

4.7 Satellitdata och skog

4.7.1 Kartering
För rikstäckande skogskartering med satellitdata i Sverige finns den framtida Svenska
Landtäckedata (Bilaga 1) och även ”Sverigeklassningen”. SLU utför skattningar av
skogsvariabler baserad på fältdata från Riksskogstaxeringens provytematerial.

Kartering av ädellövskog (Boresjö Bronge, 2000) med satellitdata är exempel på mer
detaljerade vegetationstypsklassificering inom skogen i Sverige.

Exempel på satelitdatabaserade kartering av skog i Finland finns på
http://www.vtt.fi/aut/rs/  och http://www.metla.fi/index.html.

4.7.2 Förändringsanalys
Genom analys av satellitdata från flera år från ungefär samma fenologiska tidpunkt på
vegetationssäsongen och med tematisk mask (från t.ex. SLD) som avgränsar
skogsvegetation kan följande förändringar inom skogen erhållas:

• Borttagen skog (här hamnar även skog med kraftig t.ex. lövförlust efter frostangrepp)

• Tillväxande skog (gradering av styrkan på tillväxt är möjlig)
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• Utglesad skog

• Trädslagsförändringar

Därutöver är fenologiska studier av förändringar under en vegetationssäsong möjliga att
utföra med satellitdata.

Borttagen skog

Klassen borttagen skog kan innehålla:

• Hyggen, som en del inom skogsbruket.

• Nedhuggen skog för anläggning av bebyggelse, vägar, grustag mm.
Denna typ av förändring kan till stor del identifieras genom analys av ingående
satellitdata.

• Skog med kraftiga löv- eller barrförluster orsakade av t.ex. frostangrepp,
sjukdomsangrepp eller luftföroreningar.
Denna typ av förändring kräver i de flesta fall kompletterande information för
identifikation.

• Stormfällning av skog.
Om information beträffande tidpunkt och ungefärligt geografisk område för
stormfällning finns och genom bedömning av formen på ytan borttagen skog kan
potentiella områden identifieras.

• Nedbränd skog.
Svartbrända områden syns bra i satellitdata. Om vegetation täcker den svartbrända ytan
är det svårt att hänföra den borttagna skogen till orsaken brand om inte kompletterande
information finns (t.ex. geografisk koordinat för brandfält).

Tillväxande skog

Genom satellitdatabaserad förändringsanalys erhålls mått på graden av tillväxt av skogen
(t.ex. kraftig tillväxt och måttlig tillväxt). För större områden är klassen främst kopplad till
successionsstadier efter hyggen, brandfält och stormfällning. Klassen kan även erhållas när
en skog varit t.ex. avlövad vid första satellitbildsregistreringen och vid den mer aktuella
tidpunkten inte varit avlövad.

Utglesad skog

Denna klass är kopplad till röjning, gallring och uttag men även till gräns mellan hygge
och skog (kantpixlar i satellitdata).

Trädslagsförändring

Förändringar av trädslagsblandning är möjligt att erhålla och kombineras ofta med någon
typ av klassning av trädslagsfördelning i satellitdata för respektive tidpunkt.

I Sverige genomför skogsvårdsorganisationen karteringar av nedhuggen skog med
satellitdata och ett verktyg för geografiska informationssystem, ENFORMA
(http://enforma.satellus.se/). De har för avsikt att varje eller vartannat år skaffa
rikstäckande satellitdata och genomför hyggeskarteringar via nedhuggen skog mellan två
satellitdataregistreringar. Dessa framtagna hyggesskikt lagras i en databas och används för
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att följa upp anmälningar om nya hyggen. Satellitdata används även till andra uppgifter
inom skogsvårdsorganisationen.

Exempel på referenser till studier beträffande satellitdatabaserade förändringsanalyser
inom skog är:

• Change detection based on multitemporal remote sensing data. Literture review. EON
2000. Earth Observation for Natura 2000. 1998.

• Monitoring of local reflectance changes in boreal forests using satellite data. Report 7,
Department of Biometry and forest management, SLU. 1994.

Satellitdata för kartering av skogsskador har främst utförts internationellt men stuider har
även gjorts inom landet. utförs av SLU och IVL.

En förändring som är svårare men under vissa förutsättningar möjlig att erhålla med
satellitdatabaserad förändringsanalys är igenväxning med skog (och buskar) utanför
avgränsat område för skogsmask (från SLD eller topografiska kartan). Öppna våtmarker
och öppna gräsmarker är exempel på marker där behov finns av att kartera igenväxning. En
förutsättning för kartering av igenväxning med satellitdata är i de flesta fall en baskartering
som beroende på vegetationstyp för gräsmark och våtmark behöver vara mer eller mindre
detaljerad (avseende klassificeringsnivå).  Naturgeografen i Stockholm har utfört främst
flygbildsbaserade förändringsstudier. Igenväxning av det öppna odlingslandskapet med
satellitdata har utförts på Öland (Ahlcrona och Willén, 2000).
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5 MYRVEGETATION (VN:3)

5.1 Inledning
Vegetationstyper i Norden delar in myrvegetation i:

1. Mossevegetation (3.1)

2. Fattigkärrvegetation (3.2)

3. Intermediärkärrvegetation (3.3)

4. Rikkärrvegetation (3.4)

5. Källkärrvegetation (3.5)

Kollektiva (komplexa) naturtyper inom myrvegetation beskrivs i Kapitel 5.2. Övriga
naturtyper beskrivs i Kapitel 5.3 till 5.4. Naturtypen ”skogbevuxen myr” redovisas under
Skog (Kapitel 4.6).

5.2 Kollektiva typer
Naturtyp är:

• Degenererade högmossar (7120)

• Terrängtäckande mossar (endast aktiva) (7130)

• Aapamyrar (7310)

• Palsmyrar (7320)

Degenererade högmossar (7120)
Beskrivs bl.a. som högmossar med en generell hydrologisk störning vilket leder till att
ytskiktet torkar ut, vegetationen förändras och torvbildning upphör.

Om högmossar har degenererat under den tidsperioden då satellitdata har funnits skulle
dessa områden kunna identifieras som en förändring.

Indata för avgränsning: Äldre topografisk myrmask. Geografisk avgränsning.

Analys med satellitdata: Riktad satellitdatabaserad förändringsanalys.

Terrängtäckande mossar (endast aktiva) (7130)
Beskrivs bl.a. mossar (äkta ombotrofa myrar) som följer underlagets såväl upphöjda,
plana som sluttande delar. Typen förekommer endast i nederbördsrika oceaniskt
påverkade områden. P.g.a. klimatet förekommer här arter som annars är knutna till kärr,
exempelvis sotvitmossa.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden i form av
myrar med mossevegetation.

Indata för avgränsning: SLD: blöt myr och övrig myr. Nederbördsdata och terrängmodell.
Geografisk avgränsning.

Analys med satellitdata: Riktad analys sker mot myrar med mossevegetation.
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Aapamyrar (7310)
Beskrivs bl.a. som myrkomplex som domineras av kärr i de centrala delarna.
Hydrotopografiska myrtyper som strängflarkkärr och olika delar av blandmyrar räknas
automatiskt till aapamyrar (även söder om Limes Norrlandicus). Även andra myrtyper kan
ingå.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden.

Indata för avgränsning: SLD: blöt myr och övrig myr. Geografisk avgränsning.

Analys med satellitdata: Klassificering sker av blöta kärnområden (flarkkärr och
strängmyr) som anses utgöra indikator på aapamyrar. Förekomst av blöta kärnområden
inom sammanhängande myrmark används för att klassificera ett område som potentiell
aapamyr.

Palsmyrar (7320)
Satellitdatabaserad information kan troligtvis inte bidra till att avgränsa naturtyp. En
omfattande palsmyrbildning med stora exponerade torvytor skulle möjligtvis kunna
karteras.

5.3 Mosse, fattigkärr och intermediärkärr
Naturtyp är:

• Högmossar (7110)

• Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)

Mosse
VN: 31

Fattigkärr
VN: 32

Intermediekärr
VN: 33

Skogmosse
VN: 311

Ristuve
VN: 312

Fastmatte
VN: 313

Mjukmatte-lösbotten
VN: 314

Skogs/krattkärr
VN: 321

Ristuve
VN: 322

Fastmatte
VN: 323

Mjukmatte-lösbotten
VN: 324

Skogs/krattkärr
VN: 331

Fastmatte
VN: 332

Mjukmatte-lösbotten
VN: 333

Sumpkärr
VN: 334

Tuvsäv-blåtåtel-
vitmoss-brunmoss

VN: 3321

Östersjötåg
VN: 3322

Lågstarr-brunmoss
VN: 3323*

Polarull
VN: 3324

Högstarr-brunmoss
VN: 3325

Starr-vit och brunmoss
VN: 3331*

Dvärgvide-Paludella
VN: 3332

Ört-starr-vit och brunmoss
VN: 3333

Intermediär mossfattig 
torvslam

VN: 3334*

Högstarr-ört
VN: 3341

Vass-säv
VN: 3342

Öppna svagt välvda mossar, fattiga 
och intermediära kärr och gungfly

N: 7140

Ej 321
Högmossar

N: 7110

Figur 8. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).
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Högmossar (7110)
Beskrivs bl.a. ombotrofa myrar som tydligt höjt sig över omgivningen.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden i form av
myrar med mossevegetation. Möjligheten att kartera högmossar bedöms som god.

Indata för avgränsning: SLD: blöt myr och övrig myr. Geografisk avgränsning.

Analys med satellitdata: Riktad analys sker mot myrar med mossevegetation.

Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)
Beskrivs bl.a. som öppna eller mycket glest skogsbevuxna myrar av typen svagt välvd
mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn. Myrar som ingår i aapamyrkomplex
räknas inte hit.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden i form av
magra fastmatte- och mjukmattemyrar. Möjligheten att kartera naturtypen bedöms som
god.

Indata för avgränsning: SLD: blöt myr och övrig myr.

Analys med satellitdata: Riktad analys sker mot myrar med magra fastmatte- och
mjukmattemyrar.

5.4 Rikkärr och källkärr
Naturtyp är:

• Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (7160)

• Kalkkärr med gotlandsag (7210)

• Källor med tuffbildning (7220)

• Rikkärr (7230)

• Alpina pionärsamhällen med brokstarr/svedstarr (7240)
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Rikkärr
VN: 34

Källkärr
VN: 35

Skogs-krattkärr
VN: 341

Fastmatte
VN: 342

Mjukmatte-lösbotten
VN: 343
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VN: 344
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VN: 3421*
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VN: 3521
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N: 7220
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VN: 3441*

a) agvariant
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gotlandsag

N: 7210

Mineralrika källor och 
källkärr av fennosk.

N: 7160

Figur 9. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).

Mineralrika källor och kälkkärr av fennoskandisk typ (7160)
Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att avgränsa naturtyp.

Kalkkärr med gotlandsag (7210)
Beskrivs bl.a. som kalkrika kärr, sjöpartier eller annan fuktig mark med gotlandsag.

Satellitdatabaserad information kan troligtvis bidra till att identifiera potentiella områden
på Gotland.

Indata för avgränsning: SLD: övrig myr och limnogen våtmark. Berggrundskarta.

Analys med satellitdata: Riktad analys sker mot fastmattemyr och vassområden.

Källor med tuffbildning (7220)
Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att avgränsa naturtyp.

Rikkärr (7230)
Beskrivs bl.a. som öppna eller skogsbeklädda kärr i betydelsen minerotrofa myrar med
ständig tillförsel av mineralrikt vatten från omgivningen. Många rikkärr som idag inte
betas växer igen till sumpskog.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden i form av
frodiga fastmattemyrar och vitmossemyrar i framförallt kalkområden.

Indata för avgränsning: SLD: övrig myr och limnogen våtmark. Berggrundskarta och
markkemiska data.

Analys med satellitdata: Riktad analys sker mot frodiga fastmattemyrar och
vitmossemyrar.

Alpina pionärsamhällen med brokstarr/svedstarr (7240)
Beskrivs bl.a. som kärr eller annan fuktig mark i fjällen med brokstarr, svedstarr och
tågväxter.
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Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att avgränsa naturtyp.

5.5 Satellitdata och myrvegetation

5.5.1 Kartering
I Svenska Landtäckedata utförs en kartering av myrar i norra Sverige (Bronge et al, 1999).
En mer detaljerad satellitdatabaserad klassificering av myrar (ca 10 klasser jämfört med 2 i
SLD) kan även produceras (Boresjö Bronge och Jönsson, 2000).

5.5.2 Förändringsanalys
Exempel på förändringsstudier med främst flygbilder är utförda av Naturgeografiska
institutionen i Stockholm (http://www.natgeo.su.se/naturgeo/rsgis/index.html ).

Mindre studier är utförda med satellitdata (Boresjö Bronge och Jönsson 2000, Boresjö
Bronge et al 1999).
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6 HAVSSTRANDVEGETATION (VN:4)

6.1 Inledning
Vegetationstyper i Norden delar in havsstrandvegetation i:

• Epilitoral (4.1)

• Landstrandvegetation (4.2)

• Vattenstrandvegetation (4.3)

• Sublitoral vegetation (4.4)

Naturtyper inom havsstrandvegetationen och annan vegetationsgrupp redovisas i Kapitel
6.2. Naturtyper inom vegetationsgrupp 4.1 till 4.4 ovan beskrivs i Kapitel 6.3 till 6.5.

6.2 Naturtyper inom havsstrandvegetation och annan
vegetationstypsgrupp
Naturtyp som inkluderar skog är:

• Skär och små öar i Östersjön (1620)

Naturtyper som huvudsakligen berör havsstrandvegetation är:

• Sanddynområden med krypvide/sandvide (2170)

• Trädklädda sanddyner (2180)

• Dynvåtmarker (2190)

Skär och små öar i Östersjön (1620)
Beskrivs bl.a. som skärgårdsområden av boreal typ i Östersjön med mindre öar och skär
av urberg eller morän samt anslutande undervattenvegetation. De minsta öarna är i regel
trädlösa. Lite större öar kan vara skogklädda.

Satellitdatabaserad information kan bidra till att identifiera potentiella områden men
satellitdata bedöms inte tillföra mer information än existerande grundläggande data såsom
topografisk karta.

Sanddynområden med krypvide/sandvide (2170)
Beskrivs bl.a. som växtsamhällen med inslag av krypvide eller sandvide mellan sanddyner i
kustområden.

Satellitdata bedöms inte kunna bidra till att kartera naturtyp. Om naturtypen utgörs av små
arealer (< ca ¼ ha) är potentialen i satellitdata (Landsat och SPOT) mycket låg.

Information som kan avgränsas med satellitdata är sandområden med insprängda ytor av
vegetation (ca > ¼ ha med Landsat TM och SPOT) men kompletterande information krävs
för att definiera att sandområdet skall tillfalla naturtypen.

I SLD kommer naturtypen att återfinnas inom ”stränder, sanddyner och sandslätter” (331)
om området är tillräckligt stort.
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Trädklädda sanddyner (2180)
Beskrivs bl.a. som trädklädda, kustnära sanddyner.

Denna naturtyp bör kunna erhållas genom att SLD skogsmask kombineras med geografisk
information som avgränsar sandområden och kustnära områden. Inom detta område kan en
satellitdatabaserad analys ske för att kartera tätare tallskog, vilket är den typ av skog som
huvudsakligen förkommer inom naturtypen.

Dynvåtmarker (2190)
Beskrivs bl.a. som fuktiga, eller vattenfyllda fördjupningar i sandsystem. En mängd
skiftande vegetationstyper förekommer, t.ex. fuktängar, kärr eller blöta buskmarker.

Satellitdata bedöms inte kunna bidra till att kartera naturtyp. Om naturtypen omfattar små
arealer (< ca ¼ ha) är potentialen i satellitdata (Landsat och SPOT) mycket låg.

Information som kan avgränsas med satellitdata är sandområden med insprängda ytor av
vegetation (ca > ¼ ha med Landsat TM och SPOT) men kompletterande information krävs
för att definiera att sandområdet skall tillfalla naturtypen.

I SLD kan naturtypen återfinnas inom ”stränder, sanddyner och sandslätter”, ”buskmark”,
”övrig myr”, ”naturlig gräsmark” eller ”betesmark”.

6.3 Epilitoral
Naturtyper är:

• Perenn vegetation på steniga stränder (1220)

• Vegetationsklädda klippor (1230)

• Embryonala vandrande sanddyner (2110)

• Vandrande sanddyner (vita dyner) (2120)

• Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå sandyner) (2130)

• Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär (2140)

• Torra sanddyner och sandfält med ljung- och kråkbärshedar (2320)

• Gräsmarksstranddyner med borsttåtel och rödven (2330)
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Figur 10. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).

Perenn vegetation på steniga stränder (1220)
Beskrivs bl.a. som steniga stränder med flerårig vegetation på övre delar av
klapperstenstränder.

Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att avgränsa naturtyp.

Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Beskrivs bl.a. som havsklippor med gräs- och örtvegetation. De har varierande
vegetationstäckning. Längre inåt landet där klipporna är mer skyddade kan ris, örter och
vindpinade träd och buskar etablera sig.

Satellitdatabaserad information kan troligen inte bidra till att avgränsa delar naturtyp. Med
satellitdata kan berg-i-dagen och blockmark med liten eller ringa vegetation avgränsas men
den varierande täckningsgraden av vegetation i naturtypen gör den svår att avgränsa.

Embryonala vandrande sanddyner (2110)
Beskrivs bl.a. som förstadium till sanddynbildning bestående av krusningar, ”ripples”,
eller upphöjda sandområden vid den övre delen av stranden eller av en kant vid basen på
stora dyner.

Information som kan avgränsas med satellitdata är sandområden men kompletterande
information krävs för att definiera att sandområdet skall tillfalla naturtyp.

I SLD kommer naturtypen att återfinnas inom ”stränder, sanddyner och sandslätter” (331)
om området är tillräckligt stort.
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Vandrande sanddyner (vita dyner) (2120)
Beskrivs bl.a. som vandrande kustnära sanddyner som formar kedjor av dynsystem längs
vissa strandområden. Vegetationen består av sandbindande perenna stråväxter som
sandrör och östersjörör.

Potential som under naturtyp 2110.

Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå sanddyner) (2130)
Beskrivs bl.a. som permanenta, kustnära sanddyner så gott som helt koloniserade av gräs,
mossor och lavar.

Satellitdata kan eventuellt bidra till att avgränsa naturtypen men inte utan kompletterande
information beträffande kustnära sandområden.

Satellitdatabaserad information kan nyttjas för att avgränsa gräs- och örtrika marker (och
även våta-friska respektive torrare gräs- och örtmarker) med stöd av ”annan öppen mark”
inom topografiska kartan. Om kompletterande information finns som avgränsar
sandområden och kustnära områden bedöms det som troligt att naturtypen kan återfinnas
inom detta överlappande område.

I SLD kommer naturtypen att återfinnas inom främst ”naturlig gräsmark” eller
”betesmark”.

Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär (2140)
Beskrivs bl.a. som urkalkade, permanenta, kustnära sanddyner i omedelbar anslutning till
dynområden vid havsstränder. Dynerna har hedartad vegetation. Naturtypen har stora
likheter med 2320.

Satellitdatabaserad information kan troligen bidra i motsvarande omfattning som beskrivet
under naturtyp 2130, med skillnaden att vegetationstypen är hedartar med risvegetation.

I SLD återfinns troligen naturtypen i inom främst ”hedmark”  eller ”stränder, sanddyner
och sandslätter” .

Torra sanddyner och sandfält med ljung- och kråkbärshedar (2320)
Beskrivs bl.a. som sanddyner och sandfält i inlandet med ljung- och kråkbärshedar
uppbyggda av ursvallad kvartsrik sand.

Satellitdatabaserad potential att erhålla naturtyp motsvarar det som beskrivs för naturtyp
2140, med skillnad att information som avgränsar sandområden skall avse inlandet.

Gräsmarksstranddyner med borsttåtel och rödven (2330)
Beskrivs bl.a. som kontinentala gräsmarksdyner med borsttåtel och rödven på torr,
silikatrik sand, ofta med ett stort inslag av annueller. Naturtypen är betingad av störning
som tramp och bete och omfattar mer eller mindre instabila gräsmarker.

Satellitdatabaserad information kan troligen inte bidra till att identifiera potentiella
områden.

I SLD kommer naturtypen troligen att återfinnas inom ”naturlig gräsmark” eller
”betesmark”.



35

6.4 Landstrandvegetation
Naturtyper är:

• Annuell vegetation på driftvallar (1210)

• Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller (1310)

• Salta strandängar (1330)

• Havsstrandängar av Östersjötyp (1630)

• Sandstränder med perenn vegetation i Östersjön (1640)
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Figur 11. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).

Annuell vegetation på driftvallar (1210)
Beskrivs bl.a. som kväverika driftvallar med vegetation av ettåriga växter. Driftvallarna
uppkommer genom att tång, vass eller annan vegetation drivit med vattnet genom
strömmar och vågrörelser och lagrats upp som små ”vallar” längs stränderna..

Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att identifiera potentiella
område.

Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller (1310)
Beskrivs bl.a. som ler- och sandsediment som periodvis översvämmas av saltvatten,
huvudsakligen koloniserade av glasört och annueller eller gräs.
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Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att identifiera potentiella
område.

Salta strandängar (1330)
Beskrivs bl.a. som strandängar och strandbetesmarker påverkade av saltvatten med
salinitet vanligen över 1,5%. Dessa är eller har tills nyligen varit präglade av slåtter
och/eller betesdrift. Gränsen mot naturtyp 1630 går i Blekinge.

Satellitdata kan eventuellt bidra till att avgränsa potentiella områden naturtypen.

Satellitdatabaserad information kan nyttjas för att avgränsa gräsrika marker (och även våta-
friska respektive torrare gräsmarker) med stöd av ”annan öppen mark” inom topografiska
kartan. Gräsrika marker angränsande till vatten inom gräns för salinitet bildar potentiella
områden. I kvarvarande områden bedöms dock att flera andra typer av gräsmarker kan
förekomma.

I SLD kommer naturtypen att återfinnas inom främst ”naturlig gräsmark” eller
”betesmark” men kan även finans inom våtmark och myr.

Havsstrandängar av Östersjötyp (1630)
Beskrivs bl.a. som strandbetesmarker och strandängar vid Östersjön av boreal typ med en
salinitet vanligen under 1,5% och en i regel lågvuxen vegetation. Dessa är eller har tills
nyligen varit präglade av slåtter och/eller betesdrift.

Potential och diskussion som under 1330.

Sandstränder med perenn vegetation i Östersjön (1640)
Beskrivs bl.a. som sandstränder av boreal typ vid svagt sluttande kustlinjer formade av
havets vågrörelser, med perenn vegetation.

Information som kan avgränsas med satellitdata är sandområden men kompletterande
information krävs för att definiera att sandområdet skall tillfalla naturtypen.

6.5 Sublittoral vegetation
Naturtyp är:

• Sublittorala sandbankar (1110)
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Figur 12. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt
Naturvårdsverket (1997).

Sublittorala sandbankar (1110)
Beskrivs bl.a. som sandbankar som är permanent täckta av havsvatten.

Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att identifiera potentiella
område. Grunda områden kan dock karteras i satellitdata beroende på hur djupt dessa
bankar kan tänkas ligga och hur ”klart” vattnet är.

6.6 Satellitdata och Havsstrandvegetation
Satellitdata har till vår kännedom inte använts för direkt kartering eller förändringsanalys
av havstrandvegetation i Sverige. I SLD ske en begränsad kartering av havstrandvegetation
genom tolkning av satellitdata med stöd av annan information.  Utanför Sverige finns
satellitdatabaserade studier av sandområden och sandrevlar i kustområden.
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7 ÖPPEN BRUKNINGSBETINGAD VEGETATION (VN:5)

7.1 Inledning
Vegetationstyper i Norden delar in öppen brukningsbetingad vegetation i:

1. Hedvegetation (5.1)

2. Ängsvegetation (5.2)

Kollektiva typer beskrivs i Kapitel 7.2. Naturtyper som huvudsakligen berör öppen
brukningsbetingad vegetation redovisas i Kapitel 7.3. Naturtyper inom hed- eller
ängsvegetation beskrivs i Kapitel 7.4.
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          Figur 13. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt Naturvårdsverket (1997).
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7.2 Kollektiva typer
Komplex naturtyp är:

• Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker (5130)

Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker (5130)
Beskrivs bl.a. som enbuskmarker på hedar eller näringsfattiga, kalkrika gräsmarker som
betas eller som tills nyligen hävdades. Enbuskvegetation får täcka högst 25%.

Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att avgränsa naturtyp.
Täckningsgraden av enbuskar är så pass låg att det med satellitdata bedöms vara svårt att
identifiera om markerna har enbuskar eller är helt öppna.

Inom SLD kommer dessa marker att tillfalla ”hedmark”, ”naturlig gräsmark” eller
”betesmark”.

7.3 Naturtyper inom öppen brukningsbetingad vegetation och annan
vegetationstypsgrupp
Naturtyp som även innehåller ”Alpin vegetation” är:

• Högörtängar (6430)

Naturtyp som även innehåller vegetationsgrupp ”Terräng och substratpräglad vegetation”
(VN7) är:

• Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)

Högörtängar (6430)
Se Kapitel 3.2.

Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)
Beskrivs bl.a. som tidvis mycket torra, silikatrika bergytor med pionjärvegetation som
domineras av fetbladsväxter, mossar och lavar. Typen är i regel beroende av bete. Den
anknyter till 8220. Vegetation på kalkrikt underlag bör hänföras till typerna 6110 och
8240.

I SLD bör naturtypen återfinnas inom främst ”berg-i-dagen och blockmark”, ”områden
med sparsam vegetation” eller eventuellt ”betesmark”.

Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra med att identifiera potentiella
områden om inte avgränsning för silikatrika bergytor är tillgängligt.

7.4 Naturtyper inom öppen brukningsbetingad vegetation
Naturtyper är:

• Nordatlantiska fukthedar med klockljung (4010)

• Torra hedar (alla typer) (4030)

• Gräsmarker på kalkhällar (6110)



41

• Sandstäpp (6120)

• Kalkgräsmarker (viktiga orkidélokaler) (6210)

• Artrika stagg-gräsmarker på silikatberggrund (6230)

• Fuktängar med blåtåtel eller starr (6410)

• Slåtterängar i låglandet (6510)

• Höglänta slåtterängar (6520)

• Artrika torr-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270)

• Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker (6280)

• Nordliga boreala alluviala ängar (6450)

• Uppspruckna kalkstenshällmarker (8240)

Nordatlantiska fukthedar med klockljung (4010)
Beskrivs bl.a. som fuktiga, i regel trädlösa hedar med vitmossor och klockljung. Torvdjupet
får inte överstiga 3 dm. Naturtypen återfinns dels i kantzoner mot myr eller sjöar och
vattendrag, dels i betespräglade fuktiga, surare marker i det äldre odlingslandskapet.

I SLD bör naturtypen återfinnas inom främst ”hedmark” (om >5 ha) eller alternativt
”betesmark”.

Satellitdata bedöms kunna nyttjas för att identifiera och avgränsa naturtyp om
kompletterande information som anger ungefärligt geografisk område där naturtypen
förekommer finns tillgängligt.  Speciellt ljunghedar bör vara tydliga i satellitdata.

Torra hedar (alla typer) (4030)
Beskrivs bl.a. som torra till friska hedar på silikatrika podsoljordar, betingade av bete,
bränning m.m. vegetationstyperna uppvisar stor variation beroende på underlag,
successionsfaser, fuktighet och hävdintensitet.

I SLD bör naturtypen återfinnas inom både ”hedmark” (om >5 ha)  och ”naturlig
gräsmark” (om >5 ha)  eller eventuellt ” betesmark”.

Samma potential och diskussion som under 4010. Om markerna täcker stora områden ökar
möjligheten att kartera dessa med satellitdata.

Gräsmarker på kalkhällar (6110)
Beskrivs bl.a. som gräsrika kalkhällmarker eller marker med tunna kalkjordar där
vegetationen domineras av torktåliga växter.

I SLD bör naturtypen återfinnas inom ”områden med sparsam vegetation” (om >5 ha) eller
”berg-i-dagen och blockmark”.

Satellitdata bedöms kunna avgränsa sannolika områden för naturtypen (troligen
tillsammans med naturtyp 8240 och delar av 6280) om information som anger geografisk
förekomst av kalkbergrund i dagen finns. Områden för förekomst av kalkbergrund i dagen
är relativt begränsade och kända varvid det bedöms som sannolikt att en klassning av
satellitdata relativt väl kan avgränsa kalkhällmarker.
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Sandstäpp (6120)
Beskrivs bl.a. som torra, trädlösa marker med markblottor på kalkrika, mer eller mindre
humusfria, näringsfattiga och väldränerade sandjordar med ett uppbrutet, ej sluten
vegetationstäcke. Sandstäppen har en lågvuxen vegetation vanligtvis med förekomst av
tofsäxing.

I SLD bör naturtypen (om >5 ha) återfinnas inom ”naturlig gräsmark” eller ”områden med
sparsam vegetation”.

Satellitdata bedöms endast kunna tillföra information för kartering av naturtyp om
jordartsdata och ungefärligt geografiskt område för förekomst finns.

Kalkgräsmarker (viktiga orkidélokaler) (6210)
Beskrivs bl.a. som torra till friska betespräglade kalkrika gräsmarker ofta med ett mycket
stort inslag av örter.

I SLD bör naturtypen (om >5 ha) återfinnas inom ”naturlig gräsmark” eller eventuellt
”betesmark”.

Satellitdata kan bidra till att avgränsa gräsmarker med relativt tät vegetationstäckning inom
områden som definieras som kalkrika enligt t.ex. jordarts- och berggrundsinformation.
Frodiga och mindre frodiga gräsmarker kan även karteras med satellitdata. Men om denna
information kan bidra till att identifiera tillräckligt begränsade potentiella områden för
naturtypen är tveksamt varvid en bedömning är att satellitdata troligtvis inte kan tillföra
information för kartering av naturtypen.

Artrika stagg-gräsmarker på silikatberggrund (6230)
Beskrivs bl.a. som gräsmarker med stagg på silikatrika jordar. Vegetationen uppvisar stor
variation. De artrika staggsamhällena har betingats av ängsbruk och betesdrift med i regel
lång kontinuitet.

I SLD bör naturtypen (om >5 ha) återfinnas inom ”naturlig gräsmark” eller eventuellt
”betesmark”. Om naturtypen återfinns inom det område som i SLD definieras som fjäll
kommer den att återfinnas inom SLD klass gräshed (3.2.1.2.1) eller eventuellt lågört
(3.2.1.2.2) med en redovisningsenhet på 1 ha. Om information om silikatbergrund finns
ökar möjligheten att kartera naturtypen.

Nedanför fjällen bedöms satellitdata bedöms endast kunna tillföra information för kartering
av naturtyp om jordartsdata och ungefärligt geografiskt område för förekomst finns.

Fuktängar med blåtåtel eller starr (6410)
Beskrivs bl.a. som fuktängar på jordar med stort inslag av kalk, lera eller torv. I typen
ingår såväl hävdade som ohävdade marker. Två undertyper finns: a) på neutrala till
alkaliska, kalkrika jordar med ett varierande vatteninnehåll, ofta relativt artrika. Här
ingår bl.a. ”kalkfuktängen”. b) på surare jordar, ibland torvrika med blåtåtel, tåg- och
starrarter. Typen varierar beroende på hävd och hävdintensitet.

I SLD bör naturtypen (om >5 ha) återfinnas inom ”naturlig gräsmark” eller eventuellt
”betesmark”.

Satellitdata bedöms endast kunna tillföra information för kartering av naturtyp om
jordartsdata och ungefärligt geografiskt område för förekomst finns.
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Slåtterängar i låglandet (6510)
Beskrivs bl.a. som artrika torra – friska slåtterängar som inte gödslats och där traditionen
ängsbruk bedrivs. Typen är i allmänhet helt öppen med enstaka träd och buskar kan
förekomma upp till 25%. Ängar av denna typ är belägna nedanför fjällkedjan eller andra
bergsområden. Fuktigare ängstyper räknas in under 6410. Vegetationstyper under 6270
och 6210 kan ingå.

I SLD bör naturtypen (om >5 ha) återfinnas inom ”naturlig gräsmark” eller eventuellt
”betesmark”.

Satellitdata bedöms endast kunna tillföra information för kartering av naturtyp om
ungefärligt geografiskt område för förekomst finns.

Höglänta slåtterängar (6520)
Beskrivs bl.a. som artrika, höglänta slåtterängar på torra till friska marker, främst i
fjällnära och andra höglänta områden.

I SLD bör naturtypen (om >5 ha) återfinnas inom ”naturlig gräsmark” eller eventuellt
”betesmark”.  Naturtypen antas inte förekomma inom SLD i fjällområdet. Nedanför fjällen
bedöms satellitdata bedöms endast kunna tillföra information för kartering av naturtyp om
jordartsdata och ungefärligt geografiskt område för förekomst finns.

Artrika torr-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270)
Beskrivs bl.a. som torra till friska gräsmarker i låglandet, ofta på kalkfattig grund med
lång kontinuitet av betesdrift…Träd kan förekomma, dock får trädskiktets krontäckning
inte överstiga 25%. Vid tätare krontäckning övergår typen i 9070. Naturtypen uppvisar i
landet en mycket stor variation.

I SLD bör naturtypen återfinnas inom ”betesmark” eller ”naturlig gräsmark” (om >5 ha).

Satellitdata bedöms endast kunna tillföra information för kartering av naturtyp om
ungefärligt geografiskt område för förekomst finns.

Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker (6280)
Beskrivs bl.a. som naturtypen utgöres av flera olika växtsamhällen, bl.a. kan följande
undertyper urskiljas:
1) Växtsamhällen på vittringsjord med ölandsolvända och andra endemer. Jordtäcket är
tunt och består huvudsakligen av vittringsprodukter. Undertypen finns endast på Öland.
2) Vätar, dvs vattensamlingar med viss sedimentavsättning på alvarmark som i regel
torkar ut under sommaren.
3) Prekambriska kalkhällmarker med inget eller mycket tunt jordtäcke.

I SLD bör naturtypen återfinnas inom ”områden med sparsam vegetation” (om >5 ha),
”berg-i-dagen och blockmark” och ”myrmark” (blekväte förs hit i SLD)

Undergrupp 1: Det  är troligen svårt att i satellitdata skilja mellan denna undergrupp och
undergrupp 3.  Information krävs i sådana fall som avgränsas vittringjord på Öland. Ett
undantag kan vara om ölandssolvändan är relativt tät och har en kraftig blomning vid
tidpunkt för satellitdata.

Undergrupp 2: Förekomst av vätar är kända (LMV:s kartdatabas).

Undergrupp 3: Satellitdata bedöms kunna avgränsa sannolika områden för naturtypen
(troligen tillsammans med naturtyp 6110 och delar av 8240) om information som anger
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geografisk förekomst av kalkbergrund i dagen finns. Områden för förekomst av
kalkbergrund i dagen är relativt begränsade och kända varvid det bedöms som sannolikt
att en klassning av satellitdata relativt väl kan avgränsa kalkhällmarker.

Nordliga boreala alluviala ängar (6450)
Beskrivs bl.a. som gräsmarker utefter vattendrag norr om naturliga Norrlandsgränsen. De
alluviala ängarna översvämmas periodvis under sommarhalvåret. Typen har ofta används
som slåttermarker (s.k. raningar) och slås även idag på vissa håll.

I SLD bör naturtypen återfinnas inom ”naturlig gräsmark” (om >5 ha) och övrig myr.

Satellitdata bedöms endast kunna tillföra information för kartering av naturtyp om
ungefärligt geografiskt område för förekomst finns.

Uppspruckna kalkstenshällmarker (8240)
Beskrivs bl.a. som kalkhällmarker med riktlig förekomst av öppna sprickor.
På hällarna kan vegetationen vara identisk med 6110.

I SLD bör naturtypen återfinnas inom ”områden med sparsam vegetation” (om >5 ha) eller
”berg-i-dagen och blockmark”.

Satellitdata bedöms kunna avgränsa sannolika områden för naturtypen (troligen
tillsammans med naturtyp 6110 och delar av 6280) om information som anger geografisk
förekomst av kalkbergrund i dagen finns. Områden för förekomst av kalkbergrund i dagen
är relativt begränsade och kända varvid det bedöms som sannolikt att en klassning av
satellitdata relativt väl kan avgränsa kalkhällmarker (dock inte om dessa är uppspruckna).

7.5 Satellitdata och öppen brukningsbetingad vegetation

7.5.1 Kartering
Satellitdata har i Sverige inte i högre utsträckning nyttjats för kartering och
förändringsanalys av öppen brukningsbetingad vegetation. På Öland har potentialen mot
igenväxning av de öppna markerna studerats (Ahlcrona och Willén, 2000). Inom Svenska
Landtäckedata sker en kartering av några övergripande klasser. Se även
forskningsprogrammet Fjärranalys för miljön – RESE, (http://rese.satellus.se/).

Se Bilaga 2 för översiktlig beskrivning av potentialen i satellitdata.
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8 SÖTVATTENVEGETATION (VN:6)

8.1 Inledning
Vegetationstyper i Norden delar in sötvattenvegetation i:

1. Vass- och örtvegetation (6.1)

2. Flytbladsvegetation (6.2)

3. Långskottsvegetation (6.3)

4. Kortskottsvegetation (6.4)

5. Friflytande vegetation (6.5)

6. Vegetation i rinnande vatten (6.6)

Naturtyper är:

Oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden (3110)

Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på
exponerade stränder (3130)

Kalkrika oligomesotrofa vatten med benitiska kransalger (3140)

Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation (3150)

Dysotrofa sjöar och småvatten (3160)

Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor (3260)

Med satellitdata kan kartering ske av öppet vatten, nytt vatten och igenväxande respektive
igenfyllnad av vatten. Vidare kan bl.a. vattentemperatur, mängd suspenderat material och
klorofyllhalt erhållas med satellitdata. Satellitdata nyttjas operativt för algövervakning.
Vattenvegetation i form av vass kan troligtvis särskiljas från flytbladsvegetation. Men
satellitdata kan inte bidra till att avgränsa någon av ovanstående naturtyper.

För beskrivning av potential i satellitdata inom tillämpningar för vatten, se Bilaga 2.
Organisationer i Sverige som arbetar med dessa tillämpningar är t.ex.
SMHI (http://www.smhi.se/),
Naturgeografen i Stockholm (http://www.natgeo.su.se/naturgeo/rsgis/index.html) och
Centrum för Bildanalys (http://www.cb.uu.se/).
Se även forskningsprogrammet Fjärranalys för miljön – RESE, (http://rese.satellus.se/).
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               Figur 14. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt Naturvårdsverket (1997)
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9 TERRÄNG OCH SUBSTRATPRÄGLAD VEGETATION (VN:7)

9.1 Inledning
Vegetationstyper i Norden delar in terräng och substratpräglad vegetation i:

1. Klipp- och rasmarksvegetation (7.1)

2. Alluvial vegetation (7.2)

3. Vegetation vid varma källor (7.3)

9.2 Naturtyp inom Terräng och substratpräglad vegetation och
annan vegetationstypsgrupp
Naturtyp som även innehåller ”Alpin vegetation” (VN:1):

• Silikat-rasbranter (8110)

Naturtyp som även innehåller vegetationsgrupp ”Öppen brukningsbetingad vegetation ”
(VN:5):

• Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)

Silikat-rasbranter (8110)
Se Kapitel 3.2.

Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230)
Se Kapitel 7.3

9.3 Naturtyp inom Terräng och substratpräglad vegetation
Naturtyp är:

• Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation (3220)

• Alpina vattendrag med klådris längs ständerna (3230)

• Basiska rasbranter (8120)

• Klippvegetation på kalkrika bergsluttningar (8210)

• Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar (8220)

Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation (3220)
Beskrivs bl.a. som alpina och subalpina vattendrag med örtrik strandvegetation, i vilken
bl.a. ingår fjällväxter som etablerats längs stränder.

Satellitdatabaserad information kan inte bidra till att avgränsa naturtypen. Naturtypen
bedöms förekomma i mycket smala stråk.
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Alpina vattendrag med klådris längs ständerna (3230)
Beskrivs bl.a. som alpina och subalpina vattendrag med en vegetation av klådris och
videarter längs de siltrika grusstränderna.

Satellitdatabaserad information kan inte bidra till att avgränsa naturtypen.

Basiska rasbranter (8120)
Beskrivs bl.a. som basiska, ofta kalkrika rasbranter i bergsområden med kallt klimat.

Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att avgränsa naturtypen. Med
satellitdata kan berg-i-dagen och blockmark där ytan saknar eller har sparsam högre
vegetation men kan vara moss- eller lavklädd karteras. Att inom ett sådant område
definiera naturtypen kräver stödjande information som anger rasbrant och berggrund.

Klippvegetation på kalkrika bergsluttningar (8210)
Beskrivs bl.a. som klippvegetation på kalkrika bergsluttningar. Olika växtsamhällen
uppträder beroende på solexponering, bergets vittring och geografiska läge.

Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att avgränsa naturtypen om
inte berggrundsinformation finns tillgängligt. Med satellitdata kan berg-i-dagen och
blockmark där ytan saknar eller har sparsam högre vegetation men kan vara moss- eller
lavklädd karteras. Att inom ett sådant område definiera naturtypen kräver stödjande
information som anger berggrund och höjddata som anger sluttning. Eventuellt är kalkrik
berg-i-dagen områden relativt rikstäckande kända.

Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar (8220)
Beskrivs bl.a. som klippvegetation på silikatrika bergsluttningar. Förekommer ofta i
anslutning till 8110 och 8230.

Satellitdatabaserad information bedöms inte kunna bidra till att avgränsa naturtypen om
inte berggrundsinformation finns tillgängligt. Med satellitdata kan berg-i-dagen och
blockmark där ytan saknar eller har sparsam högre vegetation men kan vara moss- eller
lavklädd karteras. Att inom ett sådant område definiera naturtypen kräver stödjande
information som anger berggrund och höjddata som anger sluttning.
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Figur 15. Samband mellan naturtyp och vegetationstyp i Norden (Nordiska Ministerrådet, 1998) enligt Naturvårdsverket
(1997)

9.4 Satellitdata och terräng och substratpräglad vegetation
Berg-i-dagen och blockmark karteras inom Svenska Landtäckedata. Inom fjällen utförts
denna kartering genom datorbaserad klassning (Boresjö och Wester 2000). Genom
förändringsanalys med satellitdata kan främst förändringar i fördelningen vegetation och
bar mark karteras.
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10 ÖVRIGA NATURTYPER
• Estuarier (1130)

• Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140)

• Laguner (1150)

• Stora grunda vilkar och sund (1160)

• Rev (1170)

• Rullstensåsöar i Östersjön med littoral och sublittoral vegetation (1610)

• Smala vikar i Östersjön (1650)

• Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ (3210)

• Grottor som inte är öppna för allmänheten (8310)

• Havsgrottor helt eller delvis under vattenytan (8330)

• Permanenta glaciärer (8340)

Estuarier (1130)
Beskrivs bl.a. som flod- och åmynningar med bräckt vatten.

Satellitdatabaserad information kan inte bidra till att avgränsa naturtypen. I SLD karteras
denna klass utgående från information som avgränsar klassen eller som anger var klassen
skall förekomma.

Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140)
Beskrivs bl.a. som grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis exponeras vid
lågvatten.

Satellitdata kan eventuellt bidra till att identifiera och avgränsa naturtyp om satellitdata
registrerad vid låg- respektive normalvattenstånd är tillgängligt och information om
ungefärligt geografisk område för ler och sandområden finns.

Laguner (1150)
Beskrivs bl.a. som helt eller delvis nyligen avsnörda havsvikar, skilda från havet genom
sandbankar, hällar eller liknande…Till laguner räknas i Östersjön flador och småvatten i
låglänta områden som p.g.a. landhöjningen nyligen helt eller delvis avsnörts från havet.

Satellitdatabaserad information bedöms inte i nämnvärd omfattning kunna bidra till att
identifiera och avgränsa naturtypen. I SLD karteras denna klass utgående från
information som avgränsar klassen eller som anger var klassen skall förekomma.

Stora grunda vikar och sund (1160)
Beskrivs bl.a. som grunda vikar och sund med begränsat inflytande av sötvatten.

Satellitdatabaserad information kan inte bidra till att avgränsa naturtypen jämfört med
existerande information i form av allmänna kartor och t.ex. sjökort.



51

Rev (1170)
Beskrivs bl.a. som undervattensklippor eller likanden som exponeras vid lågvatten.

Satellitdatabaserad information kan inte bidra till att avgränsa naturtypen dels eftersom
naturtypen bedöms förekomma i mycket små ytor.

Rullstensåsöar i Östersjön med littoral och sublittoral vegetation (1610)
Beskrivs bl.a. som rullstensåsar som bildar öar i Östersjön.

Satellitdatabaserad information kan inte bidra till att avgränsa naturtypen.

Smala vikar i Östersjön (1650)
Beskrivs bl.a. som långa och smala vikar i Östersjöns boreala del, avskilda från det
öppna havet genom trösklar.

Satellitdatabaserad information kan inte bidra till att avgränsa naturtypen.

Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ (3210)
Beskrivs bl.a. som mer eller mindre naturliga älvar och åar, eller delar av system, med
relativt näringsfattigt och klart vatten.

Satellitdata tillför troligen ingen extra information jämfört med annan existerande
information.

Grottor som inte är öppna för allmänheten (8310)
Satellitdatabaserad information kan inte bidra till att avgränsa naturtypen.

Havsgrottor helt eller delvis under vattenytan (8330)
Satellitdatabaserad information kan inte bidra till att avgränsa naturtypen.

Permanenta glaciärer (8340)
Beskrivs bl.a. som permanenta glaciärer.

Med satelliterna Landsat eller SPOT kan en avgränsning ske med en geometrisk
noggrannhet mellan 10m till 30 m. Med mycket högupplösande satellitdata (t.ex.
IKONOS) ligger den geometriska noggrannheten runt 1 m. Risk för sammanblandning
med snötäckta områden finns beroende på tidpunkt för registrering av satellitdata.

I SLD erhålls glaciärer från topografisk fjällkarta.

10.2 Satellitdata och övriga naturtyper
Kartering av estuarier, laguner och glaciärer skall ske inom Svenska Landtäckedata med
stöd av information som anger geografisk förekomst. Tillämpningar av satellitdata mot
havsbotten och rev utförs i varmare vatten.



52

11 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
I Tabell 1ges en sammanfattande bedömning av möjlighet att kartera naturtyper med
hjälp av satellitdata (Landsat TM, SPOT XS) eller IR-flygbilder. Kompletterande och
stödjande information som förutsätts vara tillgängligt är:

• Grundläggande geografisk data från Lantmäteriet i form av terrängkarta (gröna
kartan), GGD, vägkarta (blå karta) och fjällkartan.

• Biogeografiska regioner.

• Höjddata från Lantmäteriet.

• Svenska Landtäckedata.

Bedömning hurvuvida satellitdata eller flygbilder kan nyttjas för kartering av naturtyp har
skett i följande graderingar:

Ja = naturtyp bedöms som möjlig att kartera,

Eventuellt = delar av naturtyp eller potentiella områden för naturtyp bedöms som
möjligt att kartera,

Nej = naturtyp bedöms inte som möjlig att kartera.

Bedömning av karterbarhet med flygbilder har inte skett utav experter på
flygbildskartering varvid denna bedömning skall ses som preliminär. Vid tveksamhet om
flygbilder kan nyttjas för kartering av naturtyp har bedömning varit ja istället för nej.
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Tabell 1. Forts.
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Tabell 1. Forts.
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Tabell 1. Forts.
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12 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Slutsatser från denna möjlighetsstudie är att:

• 5 naturtyper (4080, 7110, 7140, 7310 och 8340) kan troligtvis karteras med satellitdata
(Landsat TM eller SPOT XS), med stöd av rikstäckande information. Med IR-
flygbilder bedöms 27 naturtyper kunna karteras.

• 29 naturtyper kan delvis karteras eller potentiella områden för naturtyp bedöms som
möjligt att kartera med satellitdata (Landsat TM eller SPOT XS), med stöd av
rikstäckande information.

• För övriga naturtyper (56 stycken) bedöms inte satellitdata kunna användas för
kartering. I vissa fall (som kommenteras i Tabell 1) har satellitdata en potential om
annan information som jordart och berggrund finns tillgängligt.

• Om Natura 2000 information (som anger ungefärlig geografiskt område samt hektar
av naturtyp finns så ökar möjligheten för kartering av naturtyp med satellitdata.
Potentialen för satellitdatabaserad kartering av ett helt Natura 2000 område är
beroende av vilka olika naturtyper och vilka övriga marker som ingår i området.

Rekommendationer är:

• Identifikation av naturtyper där satellitdata bedöms kunna tillföra rikstäckande
information och där störst användarbehov finns. Metodutveckling och test riktat mot
dessa naturtyper föreslås ske för att erhålla kvalitetsmått på resultat och
kostnadsuppskattning för rikstäckande produktion.

• Riktad satellitdatabaserad karteringstest mot representativa Natura 2000 områden för
att fastställa potential för yttäckande kartering av hela området för att fastställa
kvalitet och kostnad under olika lokala förutsättningar.

• Denna studie har inte varit fokuserad på satellitdatabaserad förändringsinformation
inom eller nära naturtyper eftersom användarbehovet beträffande
förändringsinformation för naturtyper inom Natura 2000 inte är fastställt. En generell
beskrivning ges i rapporten och denna kan nyttjas som underlag vid definition av
möjlighetsstudie eller metodtest mot de användarkrav som definieras beträffande
förändringsinformation för olika naturtyper. I Bilaga 2 ges en övergripande
sammanställning.
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FÖRKORTNINGAR
GGD Grundläggande Geografisk Data

SLD Svenska Landtäckedata

VMI Våtmarksinventering



58

FÖRTECKNING AV NATURTYPER
Högörtängar (6430)............................................................................................................................................................... 11
Silikat-rasbranter (8110)....................................................................................................................................................... 11
Fjällhedar och boreala hedar (4060) ..................................................................................................................................... 12
Subarktiska videbuskmarker (4080) ..................................................................................................................................... 13
Alpina och subalpina silikatgräsmarker (6150) .................................................................................................................... 13
Alpina och subalpina kalkgräsmarker (6170)....................................................................................................................... 13
Lövängar av fennoskandisk typ (6530)................................................................................................................................ 15
Västlig taiga (9010)............................................................................................................................................................... 15
Naturliga primärskogar i landhöjningskust (9030)............................................................................................................... 16
Trädbeklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)..................................................................................................... 16
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ (9050).................................................................................... 17
Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar (9060)...................................................................................................... 18
Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik epifytflora (9020)....................................... 19
Nordisk fjällbjörkskog (9040)............................................................................................................................................... 20
Lövsumpskog av fennoskandisk typ (9080)......................................................................................................................... 20
Bokskog av fryle-typ (9110) ................................................................................................................................................ 20
Bokskog av örtrik typ (9130) ............................................................................................................................................... 21
Kalkbokskog (9150).............................................................................................................................................................. 21
Ek-avenbok av buskstjärnblomma-typ (9160) ..................................................................................................................... 21
Ek-avenbokskog av måra-typ (9170) ................................................................................................................................... 21
Äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190) ................................................................................................................... 21
Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner (9180)................................................................................................................. 22
Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade (91e0).................................................................................................... 22
Ek-alm-ask-blandskog längs vattendrag (91f0).................................................................................................................... 22
Skogsbevuxen myr (91d0).................................................................................................................................................... 23
Degenererade högmossar (7120) .......................................................................................................................................... 26
Terrängtäckande mossar (endast aktiva) (7130)................................................................................................................... 26
Aapamyrar (7310) ................................................................................................................................................................ 27
Palsmyrar (7320) .................................................................................................................................................................. 27
Högmossar (7110)................................................................................................................................................................. 28
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)................................................................. 28
Mineralrika källor och kälkkärr av fennoskandisk typ (7160)............................................................................................. 29
Kalkkärr med gotlandsag (7210)........................................................................................................................................... 29
Källor med tuffbildning (7220)............................................................................................................................................. 29
Rikkärr (7230)....................................................................................................................................................................... 29
Alpina pionärsamhällen med brokstarr/svedstarr (7240) ..................................................................................................... 29
Skär och små öar i östersjön (1620)...................................................................................................................................... 31
Sanddynområden med krypvide/sandvide (2170) ................................................................................................................ 31
Trädklädda sanddyner (2180)............................................................................................................................................... 32
Dynvåtmarker (2190)............................................................................................................................................................ 32
Perenn vegetation på steniga stränder (1220)....................................................................................................................... 33
Vegetationsklädda havsklippor (1230)................................................................................................................................. 33
Embryonala vandrande sanddyner (2110)............................................................................................................................ 33
Vandrande sanddyner (vita dyner) (2120)............................................................................................................................ 34
Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå sanddyner) (2130) ...................................................................................... 34
Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär (2140)........................................................................................................ 34
Torra sanddyner och sandfält med ljung- och kråkbärshedar (2320) ................................................................................... 34
Gräsmarksstranddyner med borsttåtel och rödven (2330).................................................................................................... 34



59

Annuell vegetation på driftvallar (1210)............................................................................................................................... 35
Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller (1310) .......................................................................................... 35
Salta strandängar (1330) ....................................................................................................................................................... 36
Havsstrandängar av östersjötyp (1630)................................................................................................................................ 36
Sandstränder med perenn vegetation i östersjön (1640)....................................................................................................... 36
Sublittorala sandbankar (1110)............................................................................................................................................. 37
Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker (5130)........................................................................................................... 40
Högörtängar (6430)............................................................................................................................................................... 40
Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230).................................................................................................................. 40
Nordatlantiska fukthedar med klockljung (4010)................................................................................................................. 41
Torra hedar (alla typer) (4030)............................................................................................................................................. 41
Gräsmarker på kalkhällar (6110) .......................................................................................................................................... 41
Sandstäpp (6120).................................................................................................................................................................. 42
Kalkgräsmarker (viktiga orkidélokaler) (6210).................................................................................................................... 42
Artrika stagg-gräsmarker på silikatberggrund (6230)........................................................................................................... 42
Fuktängar med blåtåtel eller starr (6410).............................................................................................................................. 42
Slåtterängar i låglandet (6510).............................................................................................................................................. 43
Höglänta slåtterängar (6520)................................................................................................................................................. 43
Artrika torr-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270) .................................................................................. 43
Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker (6280) ..................................................................................................... 43
Nordliga boreala alluviala ängar (6450) ............................................................................................................................... 44
Uppspruckna kalkstenshällmarker (8240) ............................................................................................................................ 44
Oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden (3110) .......................................................................................................... 45
Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder (3130) ...................... 45
Kalkrika oligomesotrofa vatten med benitiska kransalger (3140)........................................................................................ 45
Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation (3150)........................................................................................ 45
Dysotrofa sjöar och småvatten (3160).................................................................................................................................. 45
Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor (3260)..................................................................................... 45
Silikat-rasbranter (8110)....................................................................................................................................................... 47
Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230).................................................................................................................. 47
Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation (3220)......................................................................................................... 47
Alpina vattendrag med klådris längs ständerna (3230)......................................................................................................... 48
Basiska rasbranter (8120) ..................................................................................................................................................... 48
Klippvegetation på kalkrika bergsluttningar (8210)............................................................................................................. 48
Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar (8220) .......................................................................................................... 48
Estuarier (1130) .................................................................................................................................................................... 50
Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140) ........................................................................................................ 50
Laguner (1150)...................................................................................................................................................................... 50
Stora grunda vikar och sund (1160)...................................................................................................................................... 50
Rev (1170) ............................................................................................................................................................................ 51
Rullstensåsöar i östersjön med littoral och sublittoral vegetation (1610)............................................................................. 51
Smala vikar i östersjön (1650).............................................................................................................................................. 51
Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ (3210) .................................................................................................... 51
Grottor som inte är öppna för allmänheten (8310) ............................................................................................................... 51
Havsgrottor helt eller delvis under vattenytan (8330).......................................................................................................... 51
Permanenta glaciärer (8340)................................................................................................................................................. 51
Noaa 66
Spot 1- 3 ............................................................................................................................................................................... 67



60

REFERENSER
Ahlcrona, E., Willén, E., 2000: Satellitdatabaserad förändringsanalys av buskskikt och

skog på Öland – användarutvärdering och rekommendationer. G-PUBL-9, Satellus.

Boresjö Bronge, L. Gustavsson, L., Wester, K., 1999: Linjära objekt i våtmarker – visuell
analys av satellitdata. X-REPORT-11, Satellus.

Boresjö Bronge, L., Näslund-Landenmark, B., Ammenberg, P., 1999;
Våtmarksklassificering för Svenska Landtäckedata, X-PUBL-51, Rymdbolaget.

Boresjö Bronge, L., 2000; Ädellövskogskartering baserad på satellitdata. G-PUBL-8,
Satellus.

Boresjö Bronge, L., och Jönsson, C., 2000; Myrklassificering med satellitdata.  G-PUBL-
11, Satellus.

Boresjö Bronge, L. och Wester, K., 2000: Complementary Development for the Swedish
Land Cover Data in High Mountain Areas. G-PUBL-12, Satellus.

European Commission, 1999: Interpretation Manual of European Habitats. EU 15/2, Oct
1999.

Naturvårdsverket, 1997: Svenska Naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000.
Redaktör: Löfroth, M. Naturvårdsverkets förlag.

Nordiska Ministerrådet, 1998: Vegetationstyper i Norden. TemaNord 1998:5. Redaktör:
Lars Påhlsson. Nordiska Ministerrådet.



61

BILAGA 1. CORINE LANDTÄCKEDATA
Nomenklatur för Svenska landtäckedata (3-ställig nivå och lägre), gällande april 2001. Minsta
redovisningsenhet i Svenska Landtäckedata (SLD) är 1, 2 eller 5 ha beroende på klass. En produkt
innan SLD är SLDpix  som har en minsta redovisningsenhet på 25x25 m, 2 eller 5 ha beroende på klass.

1. ANLAGDA YTOR

1.1 Stadstruktur

1.1.1 Tät stadsstruktur

1.1.2 Gles stadsstruktur

1.1.2.1 Orter med mer än 200 invånare

1.1.2.1.1 Orter med mer än 200 invånare och med mindre områden av trädgårdar och
grönområden

1.1.2.1.2 Orter med mer än 200 invånare och med större områden av trädgårdar och
grönområden

1.1.2.2 Orter med mindre än 200 invånare

1.1.2.3 Enstaka byggnader med tomtmark av öppen karaktär

1.2 Industri, handelsenheter, offentlig service, militära förläggningar och transportenheter

1.2.1 Industri, handelsenheter, offentlig service och militära förläggningar

1.2.2 Väg- och järnvägsnät med kringområden

1.2.3 Hamnområden

1.2.4 Flygplats

1.3 Gruvområden, deponier och byggplatser

1.3.1 Mineralextraktionsplatser

1.3.1.1 Grus- och sandtag

1.3.1.2 Övriga mineralextraktionsplatser

1.3.2 Deponier

1.3.3 Byggplatser

1.4 Anlagda, ej jordbrukade, bevuxna områden

1.4.1 Urbana grönområden

1.4.2 Idrotts- och rekreationsområden

1.4.2.1 Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana samt hästsportanläggning och
hundkapplöpningsbana

1.4.2.2 Flygfält (gräs)

1.4.2.3 Skidpist

1.4.2.4 Golfbana

1.4.2.5 Ej urban park

1.4.2.6 Campingplats och fritidsbebyggelse
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2. JORDBRUKSMARKER

2.1 Åkermark

2.1.2 Åkermark

2.2 Permanenta grödor

2.2.2 Frukt- och bärodling

2.3 Betesmarker

2.3.1 Betesmarker

3. SKOG OCH HALVNATURLIGA MARKER

3.1 Skogar

3.1.1 Lövskog

3.1.1.1 Lövskog, ej på myr

3.1.1.2 Lövskog på myr

3.1.1.3 Lövskog på berg-i-dagen

3.1.1.4 Lövskog i fjällområdet

3.1.1.4.1 Lavrik hedbjörkskog

3.1.1.4.2 Mossrik hedbjörkskog

3.1.1.4.3 Örtrik hedbjörkskog

3.1.2 Barrskog

3.1.2.1 Barrskog, ej på myr

3.1.2.1.1 Barrskog på lavmark

3.1.2.1.2 Barrskog, ej på lavmark

3.1.2.1.2.1 Barrskog 7-15 m

3.1.2.1.2.2 Barrskog >15 m

3.1.2.2 Barrskog på myr

3.1.2.3 Barrskog på berg-i-dagen

3.1.3 Blandskog

3.1.3.1 Blandskog, ej på myr

3.1.3.2 Blandskog på myr

3.1.3.3 Blandskog på berg-i-dagen

3.2 Busk- och/eller örtartade vegetationstyper

3.2.1 Naturligt gräsbevuxen mark

3.2.1.1 Naturlig gräsmark utanför fjällområden

3.2.1.2 Naturlig gräsmark i fjällområden

3.2.1.2.1 Gräshed

3.2.1.2.2 Lågörtäng

3.2.1.2.3 Högörtäng
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3.2.2 Hedmark (utom gräshed)

3.2.2.1 Hedmark utom gräshed utanför fjällområden

3.2.2.2 Hedmark utom gräshed i fjällområden

3.2.2.2.1 Skarp-torr rished

3.2.2.2.2 Torr lavdominerad rished

3.2.2.2.3 Frisk-våt rished

3.2.4 Övergångsstadium i skog-/buskmark

3.2.4.1 Busksnår

3.2.4.2 Hygge

3.2.4.2.1 Öppet hygge

3.2.4.2.2 Igenväxande hygge

3.2.4.3 Ungskog

3.2.4.3.1 Barrdominerad ungskog

3.2.4.3.2 Lövdominerad ungskog

3.3. Öppen mark med ingen eller sparsam vegetation

3.3.1 Stränder, sanddyner och sandslätter

3.3.2 Berg i dagen och blockmark

3.3.3 Områden med sparsam vegetation

3.3.4 Brandfält

3.3.5 Glaciärer och permanenta snöfält

4. ÖPPNA VÅTMARKER

4.1 Sötvattensvåtmarker

4.1.1 Limnogena våtmarker

4.1.2 Myrar

4.1.2.1 Blöt myr

4.1.2.2 Övrig myr

4.1.2.3 Torvtäkt

4.2 Saltpåverkade våtmarker

4.2.1 Saltpåverkade våtmarker

5. VATTEN

5.1 Inlandsvatten

5.1.1 Vattendrag

5.1.2 Sjöar och dammar

5.1.2.1 Sjöar och dammar, öppen yta

5.1.2.2 Sjöar och dammar, vegetationstäckt  yta
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5.2 Marint vatten

5.2.1 Kustlagun

5.2.2 Estuarier

5.2.3 Kusthav och oceaner

5.2.3.1 Kusthav och oceaner, öppen yta

5.2.3.2 Kusthav och oceaner, vegetationstäckt  yta
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BILAGA 2. ÖVERGRIPANDE POTENTIAL I SATELLITDATA
Övergripande potential i satellitdata för tillståndskartering och förändringsanalys.

"Tillståndsklasser/variabler" "Förändringsklasser/variabler" "Tillståndsklasser/variabler" "Förändringsklasser/variabler"

T.ex. skogsmark, åkermark, bebyggd 
och artificiell mark,  våtmark, vatten, 
berg-i-dagen, övrig öppen mark 

T.ex. skog och jordbruksmark till 
bebyggda områden Öppet vatten

Igenväxande vatten, igenfyllnad av vatten, nytt 
vatten

Suspenderat mtrl, siktdjup, temp Förändring av susp. mtrl, siktdjup, temp 
Trädslagsblandning (barr, löv, bland), 
triviallöv, ädellövskog, gran- och 
talldominerad Förändring av lövskogsutbredning Klorofyllhalt, vissa typer av alger Förändting av klorofyll halt, förekomst av alger 
Succession - t.ex. hygge, ungskog, 
uppvuxen skog Avverkning och tillväxt

Sumpskog, kalkmarksskogar, 
lavmarksskogar mm Kronutglesning, lövfällning

Vegetationstyper (t.ex. högört- och 
lågörtängar, ris- och gräshed, 
buskförekomst) Vegetationssammansättning, -mosaik

Topografiskt betingad skog Nya skogsbilvägar Biomassa Vegetationstäckning, biomassa

Virkesvolym
Nya övriga artificiella ytor (bebyggelse, 
täkter etc) Lavförekomst Förbuskning (dvärgbjörk, ris)

Krontäckning på uppvuxen skog Brandfält Mängd lav
Trädhöjd, 
Viss åldersfördelning Grödor såsom vall, höstgrödor Vissa grödesslag

Vintergröna och ”svarta” åkrar Vintergröna och ”svarta” åkrar

Vegetationstyper (prel ris-, fastmatte- 
och mjukmattemyr samt lösbottenmyr) Vegetationssammansättning ”Småbiotoper” (IKONOS data, 1 m)

Blöthet (framkomlighetsaspekt) Ny dikning, torvtäkt, vägdragning

Gräsmarker:  vissa vegetationstyper, 
biomassa/produktivitet, 
vegetationstäckning

Gräsmarker:  vegetationssammansättning, 
biomassa, igenväxning med samt bortagning 
av buskar och träd, ny dikning 

Frodighet (biomassa) Kraftig igenväxning med träd, buskar
Torvtäkt Förändring av blöthet och frodighet

Odlingslandskap

Våtmark (myrmark)

Markslag_huvudgrupper Vatten

Skogsmark

Fjällområden
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 BILAGA 3. EGENSKAPER FÖR NÅGRA SATELLITER
Low and medium resolution satellite sensors

Characteristics

Satellite

Owner Sensor Band Resolution
[m]

Swath
[km]

Repeat
cycle/Revisit

[days]

Launch
date

Additional
information

NOAA NOAA AVHRR(-3) 5 - 6: R – TIR 1100 - 1200 ca 3000 ? / 0.5 (4 times a
day using 2
satellites)

1978 –

SPOT 4 CNES VGT 4: B – SWIR 1150 2000 26 / 1 - 2 1998

Landsat 1 – 5 NASA,
NOAA

MSS 4: G – IR 80 185 16 / 16 1972, 75; 78;
82, 84

RESURS-01 #3 Russia MSU-SK 5: G, R, 2 x NIR &
TIR

VIS+NIR: 160
TIR: 600

600 16 / 3 – 5 1994

OKEAN-O Ukraine &
Russia

MSU-SK 5: G, R, 2 x NIR &
TIR

VIS+NIR: 160
TIR: 600

600 16 / 3 - 5 1999-07-17

IRS 1C/D NRSA
(India)

WIFS 2: R & NIR 188.3 810 24 / 5 1995-12/1997-
09

IRS P3 NRSA
(India)

WIFS 3: R - SWIR R & NIR: 188x188

SWIR: 188x246

2? / ? 1996-03-21 Research
satellite

IRS P4
(OCEANSAT-1)

NRSA
(India)

OCM 8: B - NIR 350 1420 ? / ? 1999-05-26

TERRA
(EOS-AM1)

NASA MODIS 36: V - TIR Band 1 – 2: 250
         3 – 7: 500

          8 – 36: 1000

2330 16 / 1 - 2 1999-12-18

EOS-PM1 NASA MODIS 36: V - TIR Band 1 – 2: 250
         3 – 7: 500

          8 – 36: 1000

2330 16 / 1 - 2 2000-12

ENVISAT ESA MERIS 15 variable bands in V
– NIR.

300 1150 35 / 2 – 3 2001-06

ADEOS-2 NASDA GLI 36 bands: VIS - TIR 250 1600 ? / 4 2000-11

CBERS-1/2(1) China-Brazil IR-MSS 3 + P: 2 x SWIR – TIR SWIR: 80

TIR: 160

120 26 / 26 1999-10-14

CBERS-1/2(1) China-Brazil WFI 2: R & NIR 260 890 26 / 3 – 5 1999-10-14

Almaz-1B Russia MSU-SK 5: G, R, 2 x NIR &
TIR

VIS+NIR: 170
TIR: 600

600 ? ? (2)
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High resolution satellite sensors

Characteristics

Satellite

Owner Sensor Band Resolution
[m]

Swath [km] Cycle for
Repeat / Revisit [days]

Launch
date

SPOT 1- 3 CNES HRV/PAN 1: VIS 10 m 60 26 / 2.4 (mid. Lat.) 1986 -

SPOT 1- 3 CNES HRV/XS 3: G –NIR 20 m 60 26 / 2.4 (mid. Lat.) 1986 -

SPOT 4 CNES HRV/XS 3: G –MIR R: 10 m
G, R, NIR & MIR:

20

60 26 / 2.4 (mid. Lat.) 1998

Landsat 4 – 5 NASA,
NOAA

TM 7 + P:
B –TIR

P &
B – SWIR: 30

TIR: 120

185 16 / 8 (Lat. 60°) – 16
(Lat. 0°)

1982, 1984

Landsat 7 NASA,
NOAA

ETM+ 7 + P:
B – TIR

P: 15
VIS + NIR: 30

TIR: 60

185 16 / 8 (Lat. 60°) – 16
(Lat. 0°)

1999-04

EO-1 NASA, ALI 9 + P:
V - SWIR

P: 10
MS: 30

37 N/A Spring 2000

EO-1 NASA WIS &
GIS

309 &
233: 0.4 – 2.5

30 9.6 N/A Spring 2000

IRS 1C/D NRSA
(India)

PAN & LISS-III 4 + P:
G, R; NIR, SWIR

P: 5.8
MS: 23.5

SWIR: 70.8

P: 70
MS: 142

24 / 5 for PAN 1995-12/1997-
09

IRS-P6
(RESOURCESAT-1)

NRSA
(India)

PAN &
LISS-4

4 + P:
G, R; NIR, SWIR

P: 10
MS: 10
SWIR: ?

P: ?
MS: ?

24 / 5 for PAN 2000-06

TERRA
(EOS-AM1)

NASA ASTER

A. t. stereo

14: G – TIR
(NIR: Stereo)

G –NIR: 15
SWIR: 30
TIR: 90

60 G – NIR: 16 / 4–7 at
Equator

SWIR + TIR:
16 / 7-9 at ± 45°

1999-12-18

ALOS NASDA AVNIR-2 4: VIS - NIR 10 70 46 / ? 2002

CBERS-1(1) China-Brazil CCD 4 + P:
G - NIR

20 113 26 (3 days pos. revisit) 1999-10-14

ARIES-1 Australia MS spectrometer
& PAN

32: G –NIR
32: SWIR + PAN

P: 10
MS: 30

15 ? / =7 (2)
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Very high resolution satellite sensors

Characteristics

Satellite

Owner Sensor Band Resolution
[m]

Swath
[km]

Revisit
time [days]

Launch
date

EarlyBird EarthWatch 4 + P: B - NIR P: 3

VIS – NIR: 15

280 2 - 5 1998-12-24 (Failed)

QuickBird-1 EarthWatch
non sunsynch.

A. t. stereo (not
decided)

4 + P: B - NIR P:1

VIS – NIR: 4

704 1 - 5 Early 2000

QuickBird-2 EarthWatch A. t. stereo (not
decided)

4 + P: B - NIR P:1

VIS – NIR: 4

704 1 - 5 Late 2000

IKONOS SpaceImaging A. t. & c. t.
stereo

4 + P:
B - NIR

P: 1
VIS – NIR: 4

11 1.5 - 3 1999-09-24

OrbView-3 OrbImage A. t. stereo 4 + P:
B - NIR

P: 1
VIS – NIR: 4

8 3 2000-06

OrbView-4 OrbImage A. t. stereo 4 + P:
B - NIR

P: 1
VIS – NIR: 4

8 3 OrbView-3 + 6 months

OrbView-4 OrbImage Hyperspectral 200 ch.:
450 – 2500 nm

8 5 3 OrbView-3 + 6 months

ALOS NASDA PRISM
A. t. stereo

1 2.5 35 46 (repeat cycle) 2002

EROS-A1 to A2 (1) WIS (Israel –
U.S.)

CCD

A. t. stereo

P 1.8 12.5 7 2000-02 & 2001

EROS-B1 to B6 WIS (Israel –
U.S.)

CCD/TDI

A. t. stereo

P 0.82 16 1 (with 6 satellites) 2001 – 2004

IRS-P5
(CARTOSAT-1)

NRSA (India) PAN

A. t. stereo

P 2.5 30 26 1999-12

SPOT-5 CNES HRV-IR PAN P P: 2.5 & 5

G, R, NIR: 10
SWIR: 20

60 2.4 (mid. Lat.) 2002
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SAR satellite sensors

Satellite

Owner Sensor Band Polarization Incidence
angle

Resolution
[m]

Swath
[km]

Cycle for
Repeat / Revisit

[days]

Launch
date

(ERS-1)

ERS-2

ESA SAR
C VV 23° 30 100

35 / ca 7

35 / ca 7

(1991)

1995

JERS-1 NASDA SAR L HH 35° 18 75 44 / ca 7 1992

ALOS NASDA PALSAR L HH, VV,
HH+HV &
VV+VH (1)

8°-60° (1) 10 - 100 70(2) 46 / ? 2002

Radarsat - 1
                - 2

CCRS SAR C HH 10°-59° (3)

10°-60° (3)

10 – 100

3 - 100

50 – 500

10 – 500

24 / 7,17

24 / 1 – 3 with
ScanSAR Wide

1995-11
2000

Almaz-1B Russia SAR3

SAR10

SAR70

X (3.49 cm)
S (9.58 cm)
P (70 cm)

VV
?

Multipol

25°-51° 5 - 7
5 - 40 m

30 - 40 m

20 – 30

20 - 170
120 - 170

? / ?
? (4)

Envisat-1 ESA ASAR C HH & VV 15° - 45° 30 - 150 m 56 – 120 (5) 35/ ca 7 2001-06

LightSAR NASA SAR L HH, VV, HV,
VH

25 100 1 / ? 2002 ?


