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Förord 

Brockmann Geomatics Sweden AB har haft i uppdrag att genomföra projektet i samarbete med 
länsstyrelserna i Norrbottens, Dalarnas och Gävleborgs län.  

Från Brockmann Geomatics har medverkat, Kjell Wester (övergripande koordinering, 
rapportskrivning), Niklas Hahn (fältarbete, datahantering, bildhantering, rapportskrivning) och 
Thomas Hedvall (datahantering, bildhantering). Från Länsstyrelsen i Norrbottens län har 
medverkat Susanne Backe (metodutveckling, expertkunskap myrvegetation). Från Länsstyrelsen 
i Dalarnas län har medverkat Urban Gunnarsson (fältarbete, expertkunskap myrvegetation) och 
från Länsstyrelsen i Gävleborgs län har medverkat Olle Kellner (fältarbete, expertkunskap 
myrvegetation). Johan Abenius från Naturvårdsverket har aktivt följt och stött arbetet. 

Projektet har genomförts på uppdrag av och med finansiering från Naturvårdsverket och 
Rymdstyrelsen. Vidare har länsstyrelserna i Norrbottens, Dalarnas och Gävleborgs län bidragit 
med sin expertkunskap och medverkan i fält. Ett stort tack för detta! 

 

 

 

  



 

 

4  

 

 

Satellitbaserad övervakning av våtmarker -  
Kartering av vegetation på öppna myrar 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING .............................................................................................................................................. 5 

1 INLEDNING .................................................................................................................................................... 6 

1.1 BAKGRUND ...................................................................................................................................................... 6 
1.1.1 Den nationella våtmarksinventeringen, VMI ........................................................................................... 6 
1.1.2 Natura 2000 ............................................................................................................................................ 7 
1.1.3 De svenska miljömålen ............................................................................................................................ 7 

1.2 SATELLITBASERAD VÅTMARKSÖVERVAKNING ........................................................................................................... 8 
1.3 SYFTE OCH FINANSIERING ................................................................................................................................... 9 

2 INDATA ....................................................................................................................................................... 10 

2.1 FLYGBILDSTOLKNING OCH FÄLTDATA ................................................................................................................... 10 
2.2 VEGETATIONSKARTA ........................................................................................................................................ 12 
2.3 SPEKTRALT HOMOGEN BASKLASSNING ................................................................................................................. 12 
2.4 SATELLITDATA ................................................................................................................................................ 13 

3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................................................. 14 

4 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT I NORRBOTTEN ...................................................................................... 15 

4.1 PREPARERING ................................................................................................................................................ 15 
4.1.1 Urval och beskrivning av bedömningsytor ............................................................................................ 15 
4.1.2 Preparering av vegetationskarta ........................................................................................................... 18 
4.1.3 Analys och preparering av basklassning ................................................................................................ 20 

4.2 KORRELATIONANALYS ...................................................................................................................................... 20 
4.2.1 Korrelationanalys mellan bedömningsytor och vegetationskarta......................................................... 21 
4.2.2 Korrelationanalys mellan bedömningsytor och basklassning ............................................................... 23 
4.2.3 Korrelationanalys mellan bedömningsytor och basklassning, där två klasser justerats ....................... 26 

4.3 RESULTAT ...................................................................................................................................................... 27 
4.3.1 Översättning av basklassningens spektralt homogena våtmarksenheter till myrtyper ........................ 27 
4.3.2 Redovisning av samband mellan bedömningsytor och myrtyper .......................................................... 27 
4.3.3 Klassningsstruktur för framtagande av myrtyper ................................................................................. 29 
4.3.4 Myrtypskarta ......................................................................................................................................... 30 

5 DISKUSSION ................................................................................................................................................ 37 

REFERENSER ........................................................................................................................................................ 38 

BILAGOR .............................................................................................................................................................. 39 

BILAGA 1 - ÖVERENSTÄMMELSE MELLAN MYRTYPSKARTAN OCH VEGETATIONSKARTAN I FÖRHÅLLANDE TILL EN SLUMPMÄSSIG 

FÖRDELNING ............................................................................................................................................................... 39 
BILAGA 2 - BESKRIVNING AV BEDÖMNINGSYTOR FRÅN VÄSTERBOTTEN, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND OCH DALARNA/GÄVLEBORG .. 40 

  



 

 

5  

 

 

Sammanfattning 
Miljöövervakning av våtmarker bedrivs inom Naturvårdsverkets programområde våtmark med 
syfte att långsiktigt följa utvecklingen av våtmarkernas tillstånd vad gäller hydrologisk orördhet 
och biologisk mångfald.  

För ett av delprogrammen används "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" för att upptäcka 
markanvändningsbetingade vegetationsförändringar i öppna myrar. Metoden baseras på 
antagandet att spektralt och vegetationsmässigt homogena myrtyper uppträder likartat med 
avseende på fenologi och väder. Detta innebär att om myrtyperna avgränsas vid tidpunkt 1 så 
kan spektralt avvikande myrar, dvs. förändrade myrar, sökas genom riktad förändringsanalys 
inom grupperna vid tidpunkt 2. 

I "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" 
görs en basklassning av öppen myr i den äldre 
satellitscenen. Basklassningen särskiljer 
spektralt homogena våtmarksenheter som 
utgör grunden för den riktade förändrings-
analysen som genomförs i nästa steg. 
 
"Kartering av vegetation på öppna myrar" 
syftar till att ta fram en vegetationskarta för 
myrtyper genom att översätta basklassningens 
våtmarksenheter (via en översättningstabell) 
till välkända hydrologiska vegetationstyper.  
  
Med utgångspunkt från basklassningen i Norrbotten samt information från flygbildstolkning och 
fältdata genomfördes ett antal korrelationsanalyser. Med stöd av information från 
satellitbilder, flygbilder, vegetationskarta och Svenska MarktäckeData fördjupades sedan 
analysen och en översättningstabell togs fram som är giltig i Norrbotten. 

En hypotes som också testades var om översättningstabellen från Norrbotten kan användas för 
andra län. Befintliga basklassningar från Västerbotten, Jämtland/Västernorrland och 
Dalarna/Gävleborg analyserades tillsammans med information från flygbildstolkning och 
fältdata. Analysen visade att översättningstabellen från Norrbotten inte kan användas direkt 
med befintliga basklassningar i andra län. För att skapa myrtypskartor över dessa län krävs fler 
bedömningsytor och fullständiga korrelationsanalyser.  

Basklassningen tillsammans med översättningstabellen resulterade i en myrtypskarta för 
Norrbotten. Statistiska jämförelser gjordes mellan den framtagna myrtypskartan, 
bedömningsytor och vegetationskartan. Resultaten visar att myrtypskartan och 
vegetationskartan är likvärdiga produkter i jämförelse med bedömningsytorna. 
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1 Inledning 
Miljöövervakning av våtmarker bedrivs inom Naturvårdsverkets programområde våtmark med 
syfte att långsiktigt följa utvecklingen av våtmarkernas tillstånd vad gäller hydrologisk orördhet 
och biologisk mångfald. För ett av delprogrammen används "Satellitbaserad övervakning av 
våtmarker" för att upptäcka markanvändningsbetingade vegetationsförändringar i öppna 
myrar. 

1.1 Bakgrund 
Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen och mer än 20 % av vårt land är täckt av 
våtmarker (Löfroth, 1991). Ca 40 % av dessa är öppna myrar, det vill säga myrar med en 
krontäckning på mindre än 30 %. Våtmarkernas stora variationsrikedom gör dem värdefulla för 
såväl arter knutna till våtmarkerna som för arter knutna till kringliggande ekosystem samt för 
rastande flyttfåglar. Trots deras betydelse har våtmarkerna sedan drygt ett sekel i stor 
utsträckning omförts till andra marktyper, framför allt inom ramen för skogs- och jordbruket, 
infrastruktur- och transportsektorerna samt torvnäringen (Naturvårdsverket, 2007). 

I skogslandskapet har under 1900-talet en omfattande markavvattning ägt rum, framför allt i 
syfte att öka skogsproduktionen på våtmarker, att säkra skogsmarkens produktionsförmåga och 
genom utbyggnaden av skogsbilvägnätet. Stora våtmarksarealer har även gått förlorade genom 
utvinning av torv och genom överdämning av våtmarksstränder i anslutning till sjöar och 
vattendrag som utnyttjas för kraftproduktion. 

Våtmarkerna har en viktig roll för den biologiska mångfalden och 15 % av våra rödlistade arter 
förekommer på myrmarker eller sötvattenstränder (Naturvårdsverket, 2007). Många växter och 
djur är beroende av denna biotop och har därför missgynnats av igenväxning av tidigare öppna 
våtmarker. Igenväxning har orsakats av markavvattning, tillförsel av luftburna näringsämnen 
samt av att traditionell slåtterhävd och betesdrift upphört. Skogsbruket med dess 
markanvändning och skogsbilnätet kan också påverka det hydrologiska mönstret i och i 
anslutning till våtmarker, vilket kan medföra förändrat växtsamhälle. 

1.1.1 Den nationella våtmarksinventeringen, VMI 
Under åren 1981-2005 kartlades Sveriges våtmarker i den nationella våtmarksinventeringen, 
VMI. VMI baseras på tolkning av flygbilder i kombination med översiktlig fältinventering för 
beskrivning av myrvegetation. 

Vid flygbildstolkningen bedöms faktorer som grad och typ av ingrepp, beskogning, blöthet och 
hydrotopografi (Löfroth, 1991). Ett av huvudsyftena med VMI var att identifiera de 
värdefullaste våtmarkerna genom en naturvärdesbedömning av alla större våtmarker i landet. 
Redan från start fanns också målsättningen att bygga en grund för miljöövervakning av 
våtmarker.  
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Informationen från VMI blir med åren successivt inaktuell, framför allt gäller det skador på 
myrarnas vegetation och vattenföring som uppstår genom till exempel skogsbruk eller ny 
infrastruktur.   

1.1.2 Natura 2000 
Natura 2000 utgör ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden och skapades för att 
hejda utrotningen av växter och djur och för att bevara deras livsmiljöer för framtiden. Inom 
Natura 2000 -uppföljningen finns ett flertal myrhabitat definierade för vilka nationella 
bevarandemål uppställts och parametrar har definierats för att det ska vara möjligt att 
övervaka att en gynnsam bevarandestatus bibehålls.  

För att kunna följa de nationella och regionala miljömålen samt bevarandestatus för våtmarker 
inom Natura 2000 -nätverket behöver Naturvårdsverket och Länsstyrelserna kostnadseffektiva 
metoder som kan producera jämförbara resultat om våtmarkernas status vid återkommande 
tillfällen. Detta inkluderar information både vad gäller våtmarkstyp och förändring, liksom 
information om förändringar i omgivningen. 

1.1.3 De svenska miljömålen 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 
fjorton etappmål (från Miljömål.se, 2013): 

• "Ett generationsmål anger inriktningen för en samhällsomställning som behöver ske 
inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen." 

• "Miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till." 

• "Etappmål anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet." 

Riksdagens definition av generationsmålet (från Miljömål.se, 2013): "Det övergripande målet 
för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser." 

Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska resultera i. 
För miljökvalitetsmålen finns det även förtydligande preciseringar vilka används i det löpande 
uppföljningsarbetet. 

Det svenska miljömålssystemet innehåller sexton miljökvalitetsmål. "Myllrande våtmarker" är 
ett av dessa mål och riksdagens definition är (från Miljömål.se, 2013): "Våtmarkernas 
ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden." 

b 

a 
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1.2 Satellitbaserad våtmarksövervakning 
För att kunna följa upp nationella och regionala miljömål samt status för våtmarker inom EU:s 
art- och habitatdirektiv behövde Naturvårdsverket och Länsstyrelserna utveckla effektiva 
övervakningsmetoder. Satellitbildstekniken bedömdes vara en lämplig metod eftersom den 
möjliggör återkommande, aktuella analyser av både våtmarkernas växtlighet och ingrepp i 
omgivningen. Satellitbildstekniken innebär att heltäckande homogena och jämförbara 
övervakningsdata kan produceras kostnadseffektivt över större regioner. VMI och 
satellitbildstekniken är båda inriktade på att dokumentera förändringar i markanvändningen. 

Metoden för "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" har utvecklats i pilotprojekt (Boresjö 
Bronge, 2006) i nära samarbete med Länsstyrelserna Dalarna, Gävleborg, Jönköping och 
Norrbotten samt Naturvårdsverket och Rymdstyrelsen (figur 1). 

Sedan 2007 ingår "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Naturvårdsverkets nationella 
miljöövervakningsprogram och inom en tioårsperiod ska det första inventeringsvarvet vara 
genomfört i hela Sverige (figur 1). 

   
Figur 1. Vänster) Metodutveckling samt pilotproduktion. Mitten) Tidplan för det första inventeringsvarvet.  
Höger) Exempel på förändringsindikator inom 10 km x 10 km rutor. 

 

Huvudsakliga data i analysen är satellitdata från Landsat TM/ETM från två tillfällen med tio års 
mellanrum. Förändringsanalysen genomförs för ”öppen myr”, det vill säga myr med mindre än 
30 procent krontäckning. De öppna myrarnas yttre avgränsning hämtas från digital karta. 
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Metoden baseras på antagandet att spektralt och vegetationsmässigt homogena myrtyper 
uppträder likartat med avseende på fenologi och väder. Detta innebär att om myrtyperna 
avgränsas vid tidpunkt 1 så kan spektralt avvikande myrar, dvs. förändrade myrar, sökas genom 
riktad förändringsanalys inom grupperna vid tidpunkt 2. Förändringsriktningen som analyserats 
är ökad biomassa/igenväxning. 

Förenklat kan förändringsanalysen ses som en trestegsraket (figur 2). 

1. En basklassning genomförs där den öppna myren delas in i ca 20 spektralt homogena 
basklasser. Basklassindelningen görs semi-automatiskt i den äldsta satellitbilden i en 
hierarkisk beslutsprocess. 

2. Här undersöks om basklasserna fortfarande är spektralt homogena eller om de 
förändrats. Förändringsanalysen görs stratifierat, dvs. separat för varje basklass. Ytor 
inom basklassen som har förändrats mer än basklassen i stort ges en 
förändringsindikation. Indikationerna för samtliga basklasser läggs sedan samman till 
det slutliga resultatet. 

3. Här redovisas var och hur mycket den öppna myren förändrats under tioårsperioden (se 
figur 1). 

Basklassningen beskrivs mer i detalj i avsnitt "2.3 Spektralt homogen basklassning". 

 
Figur 2. Schematisk beskrivning av förändringsanalysen. 

 

1.3 Syfte och finansiering 
Projektet syftar till att, utifrån den spektralt homogena basklassningen från den operationella 
våtmarksövervakningen, ta fram en vegetationskarta för myrtyper. 

Projektet har genomförts på uppdrag av och med finansiering från Naturvårdsverket och 
Rymdstyrelsen. Vidare har länsstyrelserna i Norrbottens, Dalarnas och Gävleborgs län bidragit 
med fältarbete och expertkunskap om myrvegetation. 
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2 Indata 
I arbetet med att ta fram en vegetationskarta för myrtyper (utifrån den spektralt homogena 
basklassningen från den operationella våtmarksövervakningen) har följande indata använts: 

• Flygbildstolkning och fältdata  
• Vegetationskarta  
• Spektralt homogen basklassning 
• Satellitdata 

Indata beskrivs mer i detalj i nedanstående avsnitt.  

2.1 Flygbildstolkning och fältdata  
Flygbildstolkning och fältdata har använts för att bestämma hydrologisk vegetationstyp med 
följande indelning (sorterad i första hand efter blöthet och i andra hand efter frodighet): 

• Fastmatta risveg 
• Fastmatta mager 
• Fastmatta frodig 
• Sumpkärr 
• Mjukmatta mager 
• Mjukmatta frodig 
• Mjukmatta brunmossrik 
• Lösbotten mager 
• Lösbotten frodig 

Beskrivning av huvudgrupper (Boresjö Bronge & Jönsson, 2000): 

 

Ristuvemyr 
Tuvig, torr myrmark som domineras av vitmossor 
och ris (figur 3). Ristuvemyrar med lågvuxet ris 
domineras av lågvuxna och nästan krypande 
kråkris (Empetrum nigrum) och hjortron (Rubus 
chamaemorus). På ristuvemyrar med högvuxet ris 
finns förutom dessa också dvärgbjörk (Betula 
nana), odon (Vaccinium uliginosum) och skvattram 
(Ledum palustre) samt ofta ett glest trädskikt av 
tall. 

 

 
Figur 3. Mosaik av ristuvor och mager 
mjukmattemyr (Murjek 12/10 2000). 



 

 

11  

 

 

Fastmattemyr 
Myrmark som kännetecknas av ett tätt fält- och 
bottenskikt och är fast att gå på (figur 4). 
Fältskiktet domineras av halvgräs och gräsarter. 
Vanliga arter är trådstarr (Carex lasiocarpa), tuvsäv 
(Scirpus caespitosus), tuvull (Eriophorum 
vaginatum) och dvärgbjörk (Betula nana).  

I frodigare myrar tillkommer arter som blåtåtel 
(Molinia caerulia), vattenklöver (Menyanthes 
trifoliata), rosling (Andromeda polifolia) och sjöfräken (Equisetum fluviatile). Bottenskiktet är 
vanligen väl utbildat med olika vitmossarter (Sphagnum spp). 
 

Sumpkärr 
Blöt myrmark med mycket täta och högvuxna 
bestånd av olika starrarter och örter (figur 5). 
Bottenskiktet är vanligen svagt utbildat. Vanliga 
arter är norrlandsstarr (Carex aquatilis), sjöfräken 
(Equisetum fluviatile), vattenklöver (Menyanthes 
trifoliata), kråkklöver (Comarum palustre) och 
topplösa (Lysimachia thyrsiflora). 
 
 

Mjukmattemyr 
Vitmossor bildar en heltäckande svällande matta. 
Mattan kan vara blöt och gungande, eller något 
torrare och fastare. Fältskiktet på den magra 
mjukmattemyren är glest och består bl a av 
kallgräs (Scheuzeria palustris), dystarr (Carex 
limosa), strängstarr (Carex chordorrhiza), 
flaskstarr (Carex rostrata) och trådstarr (Carex 
lasiocarpa). 

På frodigare myrar tillkommer arter som vattenklöver (Menyanthes trifoliata), kråkklöver 
(Comarum palustre), sjöfräken (Equisetum fluviatile) och ängsull (Eriophorum angusti¬folium). I 
brunmossrika mjukmattemyrar utgör brunmossor ett stort inslag i bottenskiktet (figur 6). 

 
Figur 4. Mager fastmattemyr som övergår i 
lösbottenmyr (Murjek 15/7 1998). 

 
Figur 5. Sumpkärr (Värnamo). 

 
Figur 6. Frodig, brunmossrik mjukmattemyr (Murjek 
16/7 1998). 
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Lösbottenmyr 
Blöt, vanligen svårframkomlig myr, med ett glest 
fält- och bottenskikt (figur 7). Lösbottnarna är ofta 
vattenfyllda. Vanliga arter är dystarr (Carex 
limosa), strängstarr (Carex chordorrhiza) och stor-
sileshår (Drosera anglica).  

I frodiga lösbottnar dominerar arter som 
vattenklöver (Menyanthes trifoliata), sjöfräken 
(Equisetum fluviatile) och flaskstarr (Carex 
rostrata). 

2.2 Vegetationskarta 
Lantmäteriet har framställt digitala vegetationskartor över Norrbottens, Jämtlands, Värmlands 
och Västmanlands län samt Öland. Vegetationskartans aktualitet visas i tabell 1. För utförligare 
beskrivning av vegetationskarta se Lantmäteriet, 2009. 

Tabell 1. Vegetationskartans aktualitet. 
Produktionsområde/län Aktualitet 
Värmland 1995-2002 
Öland 1994 
Västmanland (utom Västerås) 1994 
Västerås 1983-1992 
Jämtland 1980-1998 
Norrbotten 1978-1991 

2.3 Spektralt homogen basklassning 
I den operationella våtmarksövervakningen görs en spektralt homogen basklassning av öppen 
myr i den äldre satellitscenen. De öppna myrarnas yttre avgränsning hämtas från digital karta. 

Basklassningen särskiljer spektralt homogena våtmarksenheter som sedan utgör grunden för 
den riktade förändringsanalysen som genomförs i nästa steg. Basklassningen utförs i steg där 
enskilda band samt kvoter mellan band används för att separera basklasserna åt, se schematisk 
figur 8. De band och bandkvoter som används vid basklassningen är följande: TM5, TM3/TM2, 
TM4/TM3 och TM4/ TM5. 

Exakt vilka basklasser som urskiljs och vilka bandkvoter som används, beror på vilka myrtyper 
som förekommer inom aktuellt område och i viss mån också på registreringstidpunkt (även om 
den senare faktorn minimerats i största möjliga mån genom att välja bilder inom samma period 
på året). Beslutsgränserna sätts interaktivt i satellitbilden och som stöd för bedömningen 
används fältinformation. Basklassningsmetoden är en vidareutveckling av framtagen metodik 
för våtmarksklassificeringen för Svenska MarktäckeData (SMD) (Boresjö Bronge & Näslund-
Landenmark, 2002).  

 
Figur 7. Frodig lösbottenmyr med ristuvesträngar 
(Murjek 15/7 1998). 
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Figur 8. Klassningsstruktur för basklassningen. 

Basklassningen har utvärderats i Norrbotten (Backe et al, 2012): 
 
"Basklassningen är egentligen en biprodukt som används för den riktade 
förändringsanalysen, men den har ett värde i sig genom att det är en heltäckande kartering 
av 'myrvegetation' inom öppen myr. Klasserna baseras på i satellitbild spektralt homogena 
ytor och är därför inte direkt översättningsbara till de traditionella myrvegetationstyperna 
som beskrivs i bl.a. Vegetationstyper i Norden (Nordiska ministerrådet, 1998). En 
utvärdering av basklassningen som levererades i samband med förändringsanalysen har 
utförts av Länsstyrelsen. Syftet med utvärderingen av basklassningen är att beskriva 
klassernas innehåll samt sätta namn i form av välkända myrvegetationstyper för de 
basklasser som används vid förändringsanalysen." 

2.4 Satellitdata 
Förändringsanalysen i den operationella våtmarksövervakningen baseras på Landsat TM/ETM 
satellitdata från två tidpunkter med ca 10-års mellanrum. Samma preparerade satellitdata (där 
moln, molnskuggor och molnslöjor är exkluderade) används i denna studie. Som tidigare 
nämnts baseras den spektralt homogena basklassningen på satellitdata från den äldre av de två 
tidpunkterna.  
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3 Tillvägagångssätt 
Figur 9 visar schematiskt hur basklassningen från den operationella våtmarksövervakningen 
används i detta projekt för att ta fram en vegetationskarta för myrtyper. 

 
Figur 9. Överst) Schematisk beskrivning av den operationella våtmarksövervakningen, "Satellitbaserad övervakning 
av våtmarker". Underst) Tillvägagångssätt i detta projekt, "Kartering av vegetation på öppna myrar", för att utifrån 
den spektralt homogena basklassningen ta fram en myrtypskarta. 

 
"Kartering av vegetation på öppna myrar" genomförs enligt följande tillvägagångssätt: 

Med utgångspunkt från basklassningen och information från flygbildstolkning och fältdata 
genomförs korrelationsanalyser för att hitta och bekräfta samband. Analysen fördjupas sedan 
med stöd av information från satellitbilder, flygbilder, vegetationskarta och Svenska 
MarktäckeData. Baserat på dessa analyser tas en översättningstabell fram, vilken tillsammans 
med basklassningen resulterar i en myrtypskarta.  
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4 Genomförande och resultat i Norrbotten 

4.1 Preparering 

4.1.1 Urval och beskrivning av bedömningsytor 
Bedömningsytorna innehåller bedömningar av hydrologisk vegetationstyp. En bedömningsyta 
kan innehålla fler hydrologiska vegetationstyper, och därför registreras också hur stor del av 
ytan som täcks (i procent) av respektive hydrologiska vegetationstyp.  

Bedömningsytorna som används är hämtade från två tillfällen, vilka beskrivs mer nedan. 

4.1.1.1 Bedömningsytor från tillfälle 2008 
2008 utvärderades resultatet från den operationella våtmarksövervakningen med både 
flygbildstolkning och fältkontroll (Backe et al, 2012). Som underlag för utvärderingen ingick 300 
ytor (á 0,5 ha) som bestod av både förändringsindikationsytor (FI-ytor) och oförändrade 
referensytor. 182 av dessa ytor kontrollerades i fält och där bedömdes hydrologisk 
vegetationstyp av Susanne Backe (Länsstyrelsen i Norrbottens län) och Laine Boresjö-Bronge 
(Vattenfall Power Consultant AB) i augusti 2008. 

FI-ytor 

Syftet med utvärderingen var främst att kontrollera resultatet från den operationella 
våtmarksövervakningen, med fokus på förändrade ytor. FI-ytorna, som utgör merparten av 
ytorna, har slumpats ut inom förändrad våtmark oavsett basklass eller grad av 
förändringsindikation.  

FI-ytor utesluts som bedömningsytor för hydrologisk vegetationstyp i denna studie eftersom de 
är förändrade.  

Referensytor 

Referensytor slumpades ut inom icke-förändrade områden i resultatet från den operationella 
våtmarksövervakningen.  

Slutsatsen är att dessa referensytor (43 st) också kan användas som bedömningsytor för 
hydrologisk vegetationstyp i denna studie. 

  



 

 

16  

 

 

 

4.1.1.2 Bedömningsytor från tillfälle 2012 
2012 utvärderades förutom resultatet även den spektralt homogena basklassningen från den 
operationella våtmarksövervakningen (Backe et al, 2012). Som underlag för utvärderingen av 
basklassningen ingick 217 ytor. Syftet med utvärderingen av basklassningen var att beskriva 
klassernas innehåll samt sätta namn i form av välkända myrvegetationstyper för de spektralt 
homogena basklasser som används vid förändringsanalysen. Utvärderingen av basklassningen 
gjordes med flygbildstolkning av IR-flygbilder från 1980-talet av Susanne Backe under 2012.  

Ytorna slumpdes ut med villkoret att varje yta endast fick bestå av en enda spektralt homogen 
basklass. Alla basklasser finns representerade i utvärderingen. Ytornas storlek varierar, 
majoriteten är i storleksordningen 1 ha. 

I utvärderingen av basklassningen i Norrbotten användes följande myrvegetationstyper (Backe 
et al, 2012): 

• RISMYR = Rismyr 
• FASTMAG = Mager fastmattemyr utan framträdande bottenskikt av gul-gulbruna 

Sphagnum-arter (inkl övergångar mot rismyr med ljung och lav) 
• FASTMAGBS = Mager fastmattedominerad myr (kärr och mossevegetation) med 

framträdande bottenskikt. Mer fältskikt/inslag av rismyr/fastmattemosse eller torrare 
än förra gruppen 

• FAMJMAG = Mager fast/mjukmattedominerad myr (kärr och mossevegetation) med 
framträdande bottenskikt av gul-gulbruna Sphagnum-arter. 

• FASTFROD = Frodig fastmattemyr 
• SUMPKARR = Sumpkärr 
• MJUKMAG = Mager mjukmattemyr 
• MJUK = Mjukmattedominerad myr 
• MJUKFROD = Frodig mjukmattemyr 
• LOSMAG = Mager lösbottenmyr 
• LOSFROD= Frodig lösbottenmyr 
• BUSKKARR = Vide/lövkärr 
• SKOGSMYR = Trädklädd myr (myrar med trädskikt > ca 30% krontäckning). 

För att passa övriga data krävdes en omkodning av myrvegetationstyperna ovan till 
hydrologiska vegetationstyper som gjordes enligt figur 10. 
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Figur 10. Omkodning av "Myrvegetationstyper" från utvärdering av basklassning till "Hydrologiska 
vegetationstyper" som används i denna studie. 
 
*) Klassen MJUK (Mjukmattedominerad myr) användes eftersom frodighet är svår att bedöma med 
flygbildstolkning. Det visade sig att klassen MJUK främst bestod av "Mjukmatta mager" men att den även hade 
förekomst av "Mjukmatta frodig". 

Eftersom ytorna var speciellt framtagna för att utvärdera basklassningen kommer samtliga, 217 
st, att kunna användas som bedömningsytor för hydrologisk vegetationstyp i denna studie. 

4.1.1.3 Ingående bedömningsytor 
Sammanfattningsvis ingår 260 bedömningsytor (43 st från 2008, 217 st från 2012) i denna 
studie. Figur 11 visar hur bedömningsytorna fördelar sig geografiskt i Norrbotten. 

 

Figur 11. Geografisk fördelning av de 260 bedömningsytorna i Norrbotten. 
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4.1.2 Preparering av vegetationskarta 
För Norrbottens län finns en digital vegetationskarta (Lantmäteriet, 2009) där minsta 
karterteringsenhet är 3-5 ha. 

Vegetationskartan är baserad på flygbildstolkning av IR-färgbilder med bildskala 1:30 000 
respektive 1:60 000. Flygbilderna är från 1978 - 1991 och tagna under vegetationsperioden, dvs 
mellan juni och augusti.  

Vegetationskartan använder följande indelning för våtmark: 

• Risrik skogsmyr 
• Barrskogskärr 
• Lövskogskärr 
• Videkärr 
• Ristuvemyr med lågvuxet ris 
• Ristuvemyr med högvuxet ris 
• Fastmattemyr mager 
• Fastmattemyr frodig 
• Sumpkärr 
• Mjukmattemyr mager 
• Mjukmattemyr frodig 
• Mjukmattemyr brunmossrik 
• Lösbottenmyr mager 
• Lösbottenmyr frodig 

Myrvegetationstyperna från vegetationskartan överensstämmer mycket väl med de 
hydrologiska vegetationstyperna som används i denna studie. Enda skillnaden är att 
"Ristuvemyr med lågvuxet ris" och "Ristuvemyr med högvuxet ris" slagits samman till 
"Ristuvemyr", se figur 12. 
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Figur 12. Samband mellan "Myrvegetationstyper" från vegetationskartan till "Hydrologiska vegetationstyper" som 
används i denna studie. 

Vegetationskartan är en relativt grovt generaliserad produkt med en minsta karterteringsenhet 
på 3-5 ha. Tabell 2 visar vegetationskartans bedömda användarnoggrannhet för Norrbotten. 
För ristuvemyrar, sumpkärr och lösbottenmyrar är tolkningssäkerheten hög medan den är 
relativt låg för fastmattemyrar och mjukmattemyrar.  

Tabell 2. Vegetationskartans bedömda användarnoggrannhet för Norrbotten (Lantmäteriet, 2009). 
Myrvegetationstyp Bedömd 

användarnoggrannhet 
Kommentar 

Ristuvemyrar > 90 %  
Fastmattemyrar < 70 % Vissa varianter av fastmyrar har sinsemellan varandra 

låg tolkningssäkerhet, men är tydligt skilda från övriga 
myrar. 

Mjukmattemyrar < 70 % Vissa varianter av mjukmattemyrar har sinsemellan 
varandra låg tolkningssäkerhet, men är tydligt skilda 
från övriga myrar. 

Lösbottenmyrar > 90 %  
Sumpkärr - 
högstarrkärr 

> 90 % Sumpkärr och högstarrkärr är tydligt skilda från övriga 
myrar, men sinsemellan lika. 
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4.1.3 Analys och preparering av basklassning 
I den operationella våtmarksövervakningen är basklassningen en biprodukt som används i den 
riktade förändringsanalysen. Studien syftar till att översätta basklassningens våtmarksenheter 
till välkända hydrologiska vegetationstyper. 

Basklassningens indelning av våtmarksenheterna analyserades och omstrukturerades med 
avseende på frodighet och blöthet (figur 13). Basklassningen består av spektralt homogena 
våtmarksenheter som även delades in i fyra huvudgrupper (Komplementet, Mager, Intermediär 
och Frodig). Indelningen utgör grunden för den kommande korrelationsanalysen. 

 

Figur 13. Anpassning av basklassningens indelning av våtmarksenheterna med avseende på frodighet och blöthet. 

4.2 Korrelationanalys 
För att undersöka sambanden mellan basklassningens spektralt homogena våtmarksenheter 
och de hydrologiska vegetationstyperna genomfördes följande korrelationsanalyser:  

• Korrelationanalys mellan bedömningsytor och vegetationskarta. 
• Korrelationanalys mellan bedömningsytor och basklassning. 
• Korrelationanalys mellan bedömningsytor och basklassning, där två klasser justerats. 
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4.2.1 Korrelationanalys mellan bedömningsytor och vegetationskarta 
Vegetationskartan är en relativt grovt generaliserad produkt med en minsta karterteringsenhet 
på 3-5 ha. Som ett första steg genomförs en korrelationsanalys för att undersöka om 
vegetationskartan har en tillräcklig noggrannhet för att kunna utgöra underlag för vidare 
korrelationsanalyser med basklassningen. Ett exempel på vegetationskartans 
myrvegetationstyper visas i figur 14.  

 

 

Figur 14. Exempel på vegetationskartan och bedömningsytor (röd linje). Arean som visas är ca 3 km x 3 km. 

Korrelationsanalysen baserades på vegetationskartan och 260 bedömningsytor (43 st från 2008, 
217 st från 2012). För varje bedömningsyta beräknades två parametrar: 

• Majoritetsklass - Den myrvegetationstyp från vegetationskartan som utgör majoriteten 
av respektive bedömningsyta. 

• Antal klasser - Hur många olika myrvegetationstyper från vegetationskartan som 
förekommer inom respektive bedömningsyta. 

Varje bedömningsyta är ca 1 ha och innehåller ofta flera olika hydrologiska vegetationstyper, i 
genomsnitt ca 2 st per yta. De 260 bedömningsytorna hade totalt 522 bedömningar av 
hydrologiska vegetationstyper vilka fördelar sig enligt figur 15. 
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Figur 15. Pivotdiagram som visar myrvegetationstyper från vegetationskartan på x-axeln och antal bedömningar av 
hydrologiska vegetationstyper på y-axeln. 

Staplarna i figur 15 visar att varje myrvegetationstyp från vegetationskartan (som har en minsta 
karterteringsenhet på 3-5 ha) innehåller flera olika hydrologiska vegetationstyper. Utifrån figur 
15 är det svårt att utläsa tydliga korrelationssamband mellan bedömningsytorna och 
vegetationskartan. Detta är något man kan förvänta sig eftersom den öppna myren är ett 
relativt heterogent objekt.  

Det behövs mer homogent sammanhängande områden för att hitta korrelationssamband. 
Därför har vi i den vidare analysen renodlat bedömningsytorna genom att exkludera de mest 
heterogena och enbart tagit med de bedömningar där en hydrologisk vegetationstyp utgör 
minst 80 % av bedömningsytan (figur 16).  

Genom exkluderingen av de mest heterogena bedömningsytorna går det att hitta 
korrelationssamband mellan bedömningsytorna och vegetationskartan. Med detta 
tillvägagångssätt bedöms vegetationskartan vara användbar som stöd i den fortsatta 
korrelationsanalysen (trots generalringsgraden och den ibland låga användarnoggrannheten för 
fast- och mjukmattemyrar, jmf tabell 2). 
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Figur 16. Pivotdiagram som visar myrvegetationstyper från vegetationskartan på x-axeln och antal bedömningar av 
hydrologiska vegetationstyper på y-axeln, där en hydrologisk vegetationstyp utgör minst 80 % av bedömningsytan. 

4.2.2 Korrelationanalys mellan bedömningsytor och basklassning 
Basklassningen består av 22 spektrala klasser som redovisas med en minsta karterteringsenhet 
på 0,0625 ha. Detta innebär att den rumsligt detaljerade basklassningen har potential att på ett 
bättre sätt återspegla våtmarkernas variationsrikedom jämfört med den relativt grovt 
generaliserade vegetationskartan (3-5 ha). Ett exempel på basklassningens 22 spektralt 
homogena våtmarksenheter visas i figur 17. 

 

 
 
 
 
 
Figur 17. Ett exempel på basklassningens 22 
spektralt homogena våtmarksenheter med 
bedömningsytor (röd linje). Arean som visas är 
ca 3 km x 3 km. 
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Korrelationsanalysen baserades på basklassningen och 260 bedömningsytor (43 st från 2008, 
217 st från 2012). För varje bedömningsyta beräknades två parametrar: 

• Majoritetsklass - Den basklass som utgör majoriteten av respektive bedömningsyta. 
• Antal klasser - Hur många olika basklasser som förekommer inom respektive 

bedömningsyta. 

Då denna korrelationsanalys syftar till att hitta en översättningstabell från basklasser till 
hydrologiska vegetationstyper görs två urval.  

1. De bedömningar där en hydrologisk vegetationstyp utgör minst 50 % av 
bedömningsytan inkluderas. 

2. De bedömningsytor som består av färre än fyra basklasser inkluderas.  

Detta urval resulterar i 250 bedömningar av hydrologiska vegetationstyper vilka fördelar sig 
enligt figur 18. 

 

Figur 18. Pivotdiagram som visar basklasser på x-axeln och antal bedömningar av hydrologiska vegetationstyper på 
y-axeln. 

Baserat på pivotdiagrammet i figur 18 kombinerat med en fördjupad analys genom visuell 
tolkning av flygbilder, satellitbilder och information från vegetationskartan görs en omkodning 
av basklassningens spektralt homogena våtmarksenheter till hydrologiska vegetationstyper 
(tabell 3). 
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Tabell 3. Översättning av basklassningens spektralt homogena våtmarksenheter till hydrologiska vegetationstyper. 
Omkodningen baseras på pivotdiagrammet i figur 18 kombinerat med visuell tolkning av flygbilder, satellitbilder 
och information från vegetationskartan. 
Basklass Omkodning av basklass till myrtyp 

B23, B25,  
B24, B26 

Basklasserna "Kompl. fastm. green (B23)", "Kompl. fastm. grey ovr (B25)", "Kompl. fastm. grey 
wet (B24)" och "Kompl. lösbotten (B26)" kodas till "Lösbottenmyr mager".  
 
OBS! Denna grupp av basklasser delas in ytterligare med stöd av information från Svenska 
MarktäckeData (se avsnitt "4.2.3 Korrelationanalys mellan bedömningsytor och basklassning, 
där två klasser justerats"). 

B01 Basklassen "Mager green (B01)" kodas till "Fastmattemyr mager". Det är svårt att med stöd 
av flygbilder definiera en exakt gräns för vad som ska bedömas som mager eller frodig 
fastmatta. Med ytterligare stöd av satellitbilder fördjupades analysen och basklassen tolkades 
som mager.   

B02 Basklassen "Mager interm. (B02)" kodas till en mosaik av "Ristuvemyr - Fastmattemyr 
mager". Bedömningen av frodigheten har, på samma sätt som för B01, detaljstuderats med 
ytterligare stöd av satellitbilder. Basklassen tolkas som mager. 

B03 Basklassen "Mager rosa (B03)" kodas till "Mjukmattemyr mager". Mycket tydlig klass i 
pivotdiagrammet. 

B04, B07 Basklasserna "Interm. torvtäkt (B04)" och "Interm. green ovr (B07)" kodas till en mosaik av 
"Fastmattemyr frodig - Lösbottenmyr mager". 

B10 Basklassen "Interm. grey ovr (B10)" kodas till en mosaik av "Ristuvemyr - Mjukmattemyr 
mager". 

B06, B09, 
B11 

Basklasserna "Interm. green wet (B06)", "Interm. grey wet (B09)" och "Interm. cerise (B11)" 
kodas till "Lösbottenmyr frodig". Relativt tydliga klasser. 

B14 Basklassen "Frodig green (B14)" kodas till "Fastmattemyr frodig". Relativt tydlig klass. 

B16 Basklassen "Frodig grey open (B16)" kodas till en mosaik av "Ristuvemyr - Fastmattemyr 
frodig". 

B20 Basklassen "Frodig brun open (B20)" kodas, likt B10, till en mosaik av "Ristuvemyr - 
Mjukmattemyr mager". 

B17, B19 Basklasserna "Frodig grey dense (B17)" och "Frodig brun dense (B19)" kodas, likt B14, till 
"Fastmattemyr frodig". Relativt tydliga klasser. 

B22 Basklassen "Frodig rosa (B22)" kodas, likt B03, till "Mjukmattemyr mager". 

B13 Basklassen "Frodig mkt frodig (B13)" är skogsmyr som ligger inom "Öppen myr" -masken. 
Kodas till "Skogsmyr". 

B12 Basklassen "Frodig cerise (B12)" kodas till "Mjukmattemyr frodig". För denna basklass har, 
likt B01, en detaljstudie av frodigheten påverkat omkodningen. Enligt "Bedömningsytor från 
tillfälle 2012" så användes bedömningsklassen MJUK (Mjukmattedominerad myr) eftersom 
frodighet är svår att bedöma med flygbildstolkning. Det visade sig att klassen MJUK främst 
bestod av "Mjukmatta mager" men att den även hade förekomst av "Mjukmatta frodig". 
Dessutom detaljstuderades frodigheten med stöd av satellitbilder. Basklassen tolkas som 
frodig. 
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4.2.3 Korrelationanalys mellan bedömningsytor och basklassning, där två klasser justerats 
Vid analysen av pivotdiagram konstaterades att basklasserna "Kompl. fastm. green (B23)" och 
"Kompl. fastm. grey ovr (B25)" var problematiska. Klasserna bestod av homogena områden 
med lösbotten men också av heterogena områden med både lösbotten och fastmatta. Detta 
bekräftades även med analys av flygbilder och satellitbilder. Ett sätt att förbättra slutprodukten 
var att dela upp de två basklasserna med hjälp av information om "Blöt myr" och "Övrig myr" 
från Svenska MarktäckeData, SMD (tabell 4). 

Tabell 4. Definition av klasserna "Blöt myr" och "Övrig myr" i Svenska MarktäckeData, SMD (Lantmäteriet, 2003). 
Myrklass Definition Insamlingsmetod 
Blöt myr Blöt, svårframkomlig myr. Omfattar främst lösbottenmyr, 

men även blöta mossdominerade mjukmattemyrar (båda 
kan förekomma som mosse eller kärr), samt sumpkärr 
utom exceptionellt biomassrika sumpkärr. I klassen 
inkluderas också de delar av myren som är rik på gölar. 

Datorbaserad klassning av 
satellitdata inom 
Lantmäteriets sankmarksmask 
(ej skogsklädd). 

Övrig myr Omfattar ristuvemyr, fastmattemyr samt torrare 
mjukmattemyrar (vilka samtliga kan förekomma som kärr 
eller mosse). Exceptionellt biomasserika sumpkärr kan 
dessutom förekomma. 

Datorbaserad klassning av 
satellitdata inom 
Lantmäteriets sankmarksmask 
(ej skogsklädd). 

   

 
Genom att samköra de två basklasserna med "Blöt myr" och "Övrig myr" från SMD var det 
möjligt att extrahera homogena områden med "Lösbottenmyr mager" och även få fram 
heterogena områden med "Fastmattemyr mager - Lösbottenmyr mager" (tabell 5). 

Tabell 5. Översättning av två justerade basklasser till myrtyp. 
Basklass Omkodning av två justerade basklasser till myrtyp 

B23ö, 
B25ö 

De två justerade basklasserna "Kompl. fastm. green (B23ö)" och "Kompl. fastm. grey ovr 
(B25ö)", som erhölls efter en samkörning med "Övrig myr" från SMD, kodas till en mosaik av 
"Fastmattemyr mager - Lösbottenmyr mager ". 
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4.3 Resultat 
Följande resultat har tagits fram i denna studie: 

• Översättning av basklassningens spektralt homogena våtmarksenheter till myrtyper 
• Redovisning av samband mellan bedömningsytor och myrtyper 
• Klassningsstruktur för framtagande av myrtyper 
• Myrtypskarta 

4.3.1 Översättning av basklassningens spektralt homogena våtmarksenheter till myrtyper 
Sambanden mellan basklassningens spektralt homogena våtmarksenheter och de hydrologiska 
vegetationstyperna har i "4.2 Korrelationanalys" undersökts med hjälp av bedömningsytor, 
flygbilder, satellitbilder, SMD samt vegetationskartan. 

Baserat på tabell 3 och tabell 5 omkodades de 22 spektralt homogena basklasserna till 13 
myrtyper enligt tabell 6. 

Tabell 6. Omkodning av basklassning till myrtyper. 

 

4.3.2 Redovisning av samband mellan bedömningsytor och myrtyper 
Hur bedömningsytorna förhåller sig till den framtagna myrtypsklassningen visas i 
pivotdiagrammet i figur 19 och kommenteras i tabell 7. 
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Figur 19. Pivotdiagram som visar framtagna myrtypsklasser på x-axeln och antal bedömningar av hydrologiska 
vegetationstyper på y-axeln. 

Tabell 7. Kommentarer till pivotdiagrammet i figur 19. 
Myrtyp Kommentar 
M02 Fastmattemyr mager Stapeln "M02 Fastmattemyr mager" innehåller förutom "Fastmattemyr 

mager" även en relativt stor andel "Fastmattemyr frodig". Med stöd av 
satellitbilder tolkades den som mager (se även B01 i tabell 3). 

M03 Fastmattemyr frodig Relativt tydlig myrtyp (se även B14, B17, B19 i tabell 3). 
M05 Mjukmattemyr mager Relativt tydlig myrtyp (se även B03, B22 i tabell 3). 
M06 Mjukmattemyr frodig Stapeln "M06 Mjukmattemyr frodig" innehåller förutom "Mjukmattemyr 

frodig" en mycket stor andel "Mjukmattemyr mager". Med stöd av 
satellitbilder tolkades den som frodig (se även B12 i tabell 3). 

M08 Lösbottenmyr mager Relativt tydlig myrtyp (se även B23, B25, B24, B26 i tabell 3). 
M09 Lösbottenmyr frodig Frodiga myrtyper dominerar (Se även B06, B09, B11 i tabell 3). 
M11 Ristuvemyr - 
Fastmattemyr mager 

Mosaiktyp som med stöd av satellitbilder tolkades mager (se även B02 i 
tabell 3). 

M12 Ristuvemyr - 
Fastmattemyr frodig 

Mager mosaiktyp (se även B16 i tabell 3). 

M13 Ristuvemyr - 
Mjukmattemyr mager 

Mosaiktyp (se även B10, B20 i tabell 3). 

M14 Fastmattemyr mager - 
Lösbottenmyr mager 

Mager mosaiktyp (se även B23ö, B25ö i tabell 5). 

M15 Fastmattemyr frodig - 
Lösbottenmyr mager 

Mosaiktyp (se även B04, B07 i tabell 3). 

M22 Skogsmyr I huvudsak skogsmyr som ligger inom "Öppen myr" (se även B13 i tabell 3). 
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4.3.3 Klassningsstruktur för framtagande av myrtyper 
Som ett första steg delades basklassningens spektralt homogena våtmarksenheter in i fyra 
huvudgrupper - Komplementet, Mager, Intermediär och Frodig (figur 13). Indelningen utgjorde 
sedan grunden för korrelationsanalyserna. Sambanden mellan basklassningens spektralt 
homogena våtmarksenheter och de hydrologiska vegetationstyperna redovisas i tabell 6. 

En tydligare bild av klassningsstrukturen för framtagande av myrtyper visas i figur 20 (bygger på 
figur 13 och tabell 6). 

 

Figur 20. Klassningsstruktur för framtagande av myrtyper. 
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4.3.4 Myrtypskarta 
En myrtypskarta som består av 13 myrtyper har tagits fram över Norrbotten. Myrtypskartan 
togs fram genom att utgå från basklassningen (se figur 17) som sen justerades för två klasser 
med hjälp av SMD (se tabell 5). Därefter omkodades basklasserna till myrtyper enligt tabell 6. 

 

 
 

 
 
Figur 21. Myrtypskarta över 
Norrbotten. Cirkeldiagrammet visar 
myrtypernas fördelning. Röd 
rektangel visar ett delområde som 
visas i figur 22. 

Cirkeldiagrammet i figur 21 visar myrtypernas fördelning enligt den framtagna myrtypskartan. 
Den största klassen är "Lösbottenmyr mager" (21,1 %) och sedan följer "Fastmattemyr frodig" 
(15,3 %) och mosaiktypen "Ristuvemyr - Fastmattemyr frodig" (14,8 %). Ungefär hälften av 
arealen utgörs av homogena myrtyper. 
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Figur 22 (A) visar en satellitbild, (B) visar myrtypskartan och (C) vegetationskartan över ett 
delområde i Norrbotten ca 35 km x 15 km. Myrtypskartan (B) har en minsta karterteringsenhet 
på 0,0625 ha som på ett detaljerat sätt redovisar våtmarkernas variationsrikedom, att jämföra 
med vegetationskartan (C) som har en minsta karterteringsenhet på 3-5 ha.  

 

 

 
Figur 22. Ett delområde i Norrbotten ca 35 km x 15 km enligt röd rektangel i figur 21.  
A) Satellitbild (Landsat TM, 1987-08-10, RGB = Band 453). B) Myrtypskarta som består av 13 myrtyper. C) 
Vegetationskartan  
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Statistisk jämförelse mellan myrtypskartan och vegetationskartan 

Jämförelse andel 

Indelningssystemet i vegetationskartan (figur 12) är inte helt identiskt med den framtagna 
myrtypskartan indelningssystem (figur 21) som innehåller fem mosaiktyper. Det går därför inte 
att göra direkta jämförelser mellan vegetationskartan och den framtagna myrtypskartan.  

För att kunna göra en statistisk jämförelse mellan myrtypskartan och vegetationskartan har 
myrtypskartans fem mosaikklasser delats upp enligt vegetationskartans indelningssystem 
("Ristuvemyr - Fastmattemyr mager" delas upp i 50 % "Ristuvemyr" och 50 % "Fastmattemyr 
mager", osv), se figur 23.  
 

 
Figur 23. För statistisk jämförelse mellan myrtypskartan och vegetationskartan delas myrtypskartans mosaikklasser 
upp enligt vegetationskartans indelningssystem.  

 
Figur 23 redovisar hur den framtagna myrtypskartans tretton myrtyper delats in till 
vegetationskartans tio myrvegetationstyper. En statistisk jämförelse mellan myrtypskartan 
(med vegetationskartans indelningssystem) och vegetationskartan visas i figur 24. 
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Figur 24. För statistisk jämförelse mellan myrtypskartan och vegetationskartan delas myrtypskartans mosaikklasser 
upp enligt vegetationskartans indelningssystem. A) Myrtypernas fördelning enligt myrtypskartan med 
vegetationskartans indelningssystem. B) Myrvegetationstypernas fördelning enligt vegetationskartan i Norrbotten. 

Figur 24 visar att andelen "Ristuvemyr" i myrtypskartan (14,8 %) och vegetationskartan (13,4 %) 
stämmer väl överens. Detsamma gäller för "Lösbottenmyr mager" (29,1 % resp. 31,3 %). För 
"Lösbottenmyr frodig" är överenstämmelsen lägre (7,0 % resp. 4,2 %). 

Det är stor skillnad för andelen "Fastmattemyr mager" mellan myrtypskartan (7,7 %) och 
vegetationskartan (24,9 %), detsamma gäller för "Fastmattemyr frodig" (25,6 % resp. 6,1 %). 
Eftersom vegetationskartans användarnoggrannhet är "låg" för "Fastmattemyr mager" och 
"Fastmattemyr frodig" (tabell 2) är det svårt att dra säkra slutsatser. Därför studeras även 
sammanlagd fastmattemyr som utgörs av "Fastmattemyr mager" och "Fastmattemyr frodig". I 
myrtypskartan utgör fastmattemyren en andel på 33,3 % (7,7 % + 25,6 %). Motsvarande andel 
fastmattemyr för vegetationskartan är 31,0 % (24,9 % + 6,1 %). Andelen fastmatta för 
myrtypskartan (33,3 %) och vegetationskartan (31,0 %) stämmer väl överens. 

Eftersom vegetationskartans användarnoggrannhet är "låg" även för mjukmattemyrar (tabell 2) 
läggs de samman enligt samma princip som för fastmattemyrar ovan. I myrtypskartan utgör 
mjukmattemyr en andel på 11,5 % (11,0 % "Mjukmattemyr mager" och 0,5 % "Mjukmattemyr 
frodig"). Motsvarande andel mjukmattemyr för vegetationskartan är 8,6 % (5,9 % 
"Mjukmattemyr mager" och 0,8 % "Mjukmattemyr frodig" samt 1,9 % "Mjukmattemyr 
brunmossrik"). Andelen mjukmattemyr för myrtypskartan (11,5 %) och vegetationskartan 
(8,6 %) stämmer väl överens. 

Sammanfattningsvis visar figur 24 att andelen av de olika klasserna i myrtypskartan och 
vegetationskartan stämmer väl överens. En annan relevant jämförelse är att undersöka hur väl 
klasserna stämmer överens geografiskt, vilket studeras i nästa avsnitt (Geografisk korrelation). 
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Geografisk korrelation 

De olika generaliseringsgraderna för myrtypskartan och vegetationskartan samt den 
geografiska passningen mellan produkterna kan innebära problem vid en direkt jämförelse. 
Problemen har reducerats genom att krympa vegetationskartans avgränsningar för varje yta 
med 50 meter. Den framtagna myrtypskartan har jämförts med den krympta vegetationskartan 
(figur 25).  

 
Figur 25. Geografisk korrelation mellan myrtypskartan och vegetationskartan. Förväntade samband är markerade 
med mörkgrå bakgrund. Svårigheter i gränsdragningen mellan frodig/mager är markerade med ljusgrå bakgrund. 

Myrtypskartans myrtyp "Lösbottenmyr mager" har en god överensstämmelse med 
motsvarande myrvegetationstyp från vegetationskartan ("Lösbottenmyr mager" 73,6 %). En 
god överensstämmelse har även mosaiktypen "Fastmattemyr mager - Lösbottenmyr mager" 
("Fastmattemyr mager" 38,3 % + "Lösbottenmyr mager" 46,9 % = 85,3 %). 

Myrtypskartans mosaiktyp "Ristuvemyr - Fastmattemyr mager" sammanfaller relativt väl med 
motsvarande myrvegetationstyper från vegetationskartan ("Ristuvemyr" 21,6 % + 
"Fastmattemyr mager" 44,3 % = 65,8 %). Exempel på en myrtyp som överensstämmer dåligt är 
"Lösbottenmyr frodig" (13,9 %). 

Gränsdragningen för frodig/mager fastmattemyr och frodig/mager mjukmattemyr skiljer sig 
mellan produkterna, vilket indikeras med ljusgrå markeringar i figur 25.  

Trots produkternas olika generaliseringsgrad och indelningssystem går det att identifiera tydliga 
likheter i korrelationsanalysen (figur 25) och i kartprodukterna (figur 22). I Bilaga 1 (figur A) 
redovisas även överenstämmelsen mellan myrtypskartans och vegetationskartans objekt där 
hänsyn tagits till objektens förekomst i de olika produkterna. 



 

 

35  

 

 

Jämförelse korrelation bedömningsytor 

Samtliga 260 bedömningsytor har använts för att göra jämförelser med och mellan 
myrtypskartan (figur 26A) och vegetationskartan (figur 26B). 

 

 

Figur 26. Korrelation mot bedömningsytor. A) Myrtypskartan B) Vegetationskartan.  
Förväntade samband är markerade med mörkgrå bakgrund. Svårigheter i gränsdragningen mellan frodig/mager är 
markerade med ljusgrå bakgrund. 
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Figur 26A-B visar att den sammanvägda korrelationen för bedömningsytor/myrtypskarta är i 
paritet med den sammanvägda korrelationen för bedömningsytor/vegetationskarta. 

Korrelationen för bedömningsytorna med myrtypskartans myrtyp "Fastmattemyr frodig" är 
45 %. Korrelationen för vegetationskartans motsvarande myrvegetationstyp "Fastmattemyr 
frodig" är 50 %. Korrelationerna gällande "Fastmattemyr frodig" för de båda produkterna är i 
paritet. Korrelationen för myrtypskartans "Mjukmattemyr mager" är 57 % (53 % + 4 %) och 
vegetationskartans motsvarighet är 56 % (56 % + 0 %). Även korrelationerna gällande 
"Mjukmattemyr mager" för de båda produkterna är i samma storleksordning. 

Bedömningsytornas korrelation med myrtypskartans "Lösbottenmyr frodig" är 28 % medan 
korrelationen för vegetationskartans motsvarighet är 42 %, d.v.s. något högre.  

Korrelationen bedömningsytor/myrtypskarta för "Fastmattemyr mager" är 36 % (31 % + 5 %) 
och 18 % (13 % + 5 %) för bedömningsytor/vegetationskarta. Korrelationen för myrtypskartans 
"Lösbottenmyr mager" är 47 % och vegetationskartans motsvarighet är 35 %. 
Bedömningsytorna har en något högre korrelation för myrtypskartans "Fastmattemyr mager" 
och "Lösbottenmyr mager". 

Generellt är bedömningsytornas korrelation relativt hög för myrtypskartans fem mosaiktyper 
("Ristuvemyr - Fastmattemyr mager", "Ristuvemyr - Fastmattemyr frodig", "Ristuvemyr - 
Mjukmattemyr mager", "Fastmattemyr mager - Lösbottenmyr mager" och "Fastmattemyr 
frodig - Lösbottenmyr mager"). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att myrtypskartan och vegetationskartan är likvärdiga 
produkter i jämförelse med bedömningsytorna.  
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5 Diskussion 
Syftet med detta projekt är att, utifrån den spektralt homogena basklassningen från den 
operationella våtmarksövervakningen, ta fram en vegetationskarta för myrtyper. 

Med utgångspunkt från basklassningen i Norrbotten samt information från flygbildstolkning och 
fältdata genomfördes ett antal korrelationsanalyser. Med stöd av information från 
satellitbilder, flygbilder, vegetationskarta och Svenska MarktäckeData fördjupades sedan 
analysen och en översättningstabell togs fram som är giltig i Norrbotten.  

En hypotes som också testades var om översättningstabellen från Norrbotten kan användas för 
andra län. Bedömningsytor med information från flygbildstolkning och fältdata analyserades för 
Västerbotten (67 st), Jämtland/Västernorrland (54 st) och Dalarna/Gävleborg (157 st), se bilaga 
2. Merparten av bedömningsytorna från Dalarna/Gävleborg är utvalda för att optimalt passa 
denna studie och data är insamlat i fält under studiens gång. Analysen visade att 
översättningstabellen från Norrbotten inte kan användas direkt med befintliga basklassningar i 
andra län. För att skapa myrtypskartor över dessa län krävs fler bedömningsytor och 
fullständiga korrelationsanalyser.  

Basklassningen tillsammans med översättningstabellen resulterade i en myrtypskarta för 
Norrbotten. Statistiska jämförelser gjordes mellan den framtagna myrtypskartan, 
bedömningsytor och vegetationskartan. Resultaten visar att myrtypskartan och 
vegetationskartan är likvärdiga produkter i jämförelse med bedömningsytorna. Myrtypskartan 
har dock en minsta karterteringsenhet på 0,0625 ha som på ett mer detaljerat sätt redovisar 
våtmarkernas variationsrikedom jämfört med vegetationskartans minsta karterteringsenhet på 
3-5 ha. Viktigt att notera är att vegetationskartan inte är rikstäckande och därför finns det ett 
behov av kompletterande information om myrvegetationstyper i övriga områden. 

Resultaten visar att det finns god potential att använda sig av satellitbildsklassning för att ta 
fram myrtypskartor. Inom den operationella våtmarksövervakningen bör man inför kommande 
län även ha myrtypskartan i åtanke redan då basklassningens spektralt homogena 
våtmarksenheter tas fram.  En intressant möjlighet är att göra basklassningen i den yngre 
satellitbilden (istället för den äldre) i syfte att erhålla en mer aktuell myrtypskarta. 

Myrtypskartan har flera tillämpningsområden, t.ex. att hitta unika livsmiljöer för viktiga arter 
och studier av biologisk mångfald. En intressant redan genomförd tillämpning är "Biogeografisk 
uppföljning av myrfåglar" i Norrbotten. I pilotstudien gjordes ett urval av de våtmarksenheter 
från basklassningen som ansågs vara lämpliga biotoper för de aktuella fågelarterna. De utvalda 
myrtyperna utgjordes av blöta myrar, framför allt frodiga och magra lösbottnar (Engström & 
Backe, 2014). 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Överenstämmelse mellan myrtypskartan och vegetationskartan i förhållande till en 
slumpmässig fördelning 

 
Figur A. Överenstämmelse mellan myrtypskartans och vegetationskartans objekt där hänsyn tagits till objektens 
förekomst i de olika produkterna. Värden större än 1 innebär att överenstämmelsen mellan objekten är bättre än 
slumpen (t.ex "Fastmattemyr mager" / "Fastmattemyr mager" som har värdet 2,4). Värden mindre än 1 innebär att 
överenstämmelsen mellan objekten är sämre än slumpen. Förväntade samband är markerade med mörkgrå 
bakgrund. Svårigheter i gränsdragningen mellan frodig/mager är markerade med ljusgrå bakgrund. 

För alla myrtypskartans myrtyper finns de högsta överensstämmelsesiffrorna i "rätt" ruta, med 
undantag av myrtypskartans "Lösbottenmyr frodig" som stämmer bäst överens med 
vegetationskartans myrvegetationstyp "Mjukmattemyr brunmossrik" (3,5), som saknar direkt 
motsvarighet i myrtypskartan. 

Myrtypskartans "Ristuvemyr - Fastmattemyr mager" stämmer väl överens med motsvarande 
myrtyper från vegetationskartan, "Ristuvemyr" (2,8) och "Fastmattemyr mager" (2,0), men 
också vegetationskartans "Mjukmattemyr mager" (2,5). 

Över huvud taget verkar det som om gränserna i gradienten ristuvemyr-fastmattemyr-
mjukmattemyr är lika problematiska vid kartering som gränsen i gradienten mager-frodig. Ett 
exempel är "Ristuvemyr - Fastmattemyr mager" som nämnts ovan. Ett annat exempel är 
myrtypskartans "Mjukmattemyr mager" som överensstämmer mycket väl med 
vegetationskartans "Mjukmattemyr mager" (7,5) men också med både "Ristuvemyr" (2,2) och 
"Mjukmattemyr frodig" (2,5). Faktiskt är denna överensstämmelse med "Ristuvemyr" (2,2) 
nästan lika bra som mellan myrtypskartans mosaik "Ristuvemyr - Mjukmattemyr mager" och 
vegetationskartans "Ristuvemyr" (2,3). 

Analysen visar att överensstämmelsen mellan myrtypskartan och vegetationskartan är god. 
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Bilaga 2 - Beskrivning av bedömningsytor från Västerbotten, Jämtland/Västernorrland och 
Dalarna/Gävleborg 

Bedömningsytorna är i huvudsak hämtade från den operationella våtmarksövervakningen och 
innehåller bedömningar av hydrologisk vegetationstyp. En bedömningsyta kan innehålla fler 
hydrologiska vegetationstyper, och därför registreras också hur stor del av ytan som täcks (i 
procent) av respektive hydrologiska vegetationstyp. 

Västerbotten 

För Västerbotten ingår 67 bedömningsytor (52 från 2009/2010, 15 från 2011) i denna studie 
(Eriksson et al, 2012). 

• 52 bedömningsytor från tillfälle 2009/2010 i Västerbotten 
Inom den operationella våtmarksövervakningen för Västerbotten genomfördes 
fältkalibrering för basklassning vid två tillfällen, den första 1-3 september 2009 och den 
andra 23-26 augusti 2010. Vid dessa var Katarina Eriksson (Brockmann Geomatics), Lisa 
Tenning (Länsstyrelsen Jämtland), Tommy Vennman (Länsstyrelsen Västerbotten) och 
Linda Backlund (Länsstyrelsen Västerbotten) närvarande i varierande grad. 
52 av de 61 kalibreringsytorna ingår som bedömningsytor i denna studie eftersom de 
innehåller information om hydrologisk vegetationstyp. 

• 15 bedömningsytor från tillfälle 2011 i Västerbotten 
Inom den operationella våtmarksövervakningen för Västerbotten genomfördes 
flygbildstolkning för utvärdering av Antoine Bos och Tommy Vennman vid Länsstyrelsen 
Västerbotten under våren 2011. Fältkontroll för utvärdering den 22-26 augusti 2011 av 
Lisa Tenning (Länsstyrelsen Jämtland) och Katarina Eriksson (Brockmann Geomatics). 
15 av de 142 utvärderingsytorna ingår som bedömningsytor i denna studie eftersom de 
innehåller information om hydrologisk vegetationstyp samt att de är referensytor (och 
inte förändringsindikationsytor).  

Jämtland/Västernorrland 

För Jämtland/Västernorrland ingår 54 bedömningsytor (39 från 2011, 15 från 2012) i denna 
studie (Hahn et al, 2013). 

• 39 bedömningsytor från tillfälle 2011 i Jämtland/Västernorrland 
Inom den operationella våtmarksövervakningen för Jämtland/Västernorrland 
genomfördes fältkalibrering för basklassning av Lisa Tenning (Länsstyrelsen Jämtland), 
Jonas Salmonsson (Länsstyrelsen Västernorrland) och Katarina Eriksson (Brockmann 
Geomatics) den 15-17 augusti 2011 samt den 12-14 september 2011. 
39 av de 41 kalibreringsytorna ingår som bedömningsytor i denna studie eftersom de 
innehåller information om hydrologisk vegetationstyp. 
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• 15 bedömningsytor från tillfälle 2012 i Jämtland/Västernorrland 
Inom den operationella våtmarksövervakningen för Jämtland/Västernorrland 
genomfördes flygbildstolkning för utvärdering av Tommy Löfgren (NaturGIS) den 14 maj 
- 4 juni 2012. Fältkontroll för utvärdering genomfördes i Jämtland/Västernorrland av 
Lisa Tenning (Länsstyrelsen Jämtland), Jonas Salmonsson (Länsstyrelsen Västernorrland) 
och Niklas Hahn (Brockmann Geomatics) den 6-8 augusti 2012.   
15 av de 124 utvärderingsytorna ingår som bedömningsytor i denna studie eftersom de 
innehåller information om hydrologisk vegetationstyp samt att de är referensytor (och 
inte förändringsindikationsytor).  

Dalarna/Gävleborg 

För Dalarna/Gävleborg ingår 157 bedömningsytor (34 från 2012, 55 från 2013a, 68 från 2013b) i 
denna studie (Hahn et al, 2014). Bedömningsytorna från tillfälle 2013b är utvalda för att på 
optimalt sätt passa denna studie och data är insamlat i fält under studiens gång. 

• 34 bedömningsytor från tillfälle 2012 i Dalarna/Gävleborg 
Inom den operationella våtmarksövervakningen för Dalarna/Gävleborg genomfördes 
fältkalibrering för basklassning av Urban Gunnarsson (Länsstyrelsen Dalarna), Olle 
Kellner (Länsstyrelsen Gävleborg), Tomas Troschke (Länsstyrelsen Gävleborg), Therese 
Ericsson (Länsstyrelsen Värmland), Thomas Hedvall (Brockmann Geomatics) och Niklas 
Hahn (Brockmann Geomatics) den 28 juni - 3 juli 2012. 
Samtliga 34 kalibreringsytor ingår som bedömningsytor i denna studie eftersom de 
innehåller information om hydrologisk vegetationstyp. 

• 55 bedömningsytor från tillfälle 2013a i Dalarna/Gävleborg 
Inom den operationella våtmarksövervakningen för Dalarna/Gävleborg genomfördes 
flygbildstolkning för utvärdering av Tommy Löfgren (NaturGIS) den 19 april - 22 maj 
2013. Fältkontroll för utvärdering genomfördes av Lisa Tenning (Länsstyrelsen 
Jämtland), Urban Gunnarsson (Länsstyrelsen Dalarna), Olle Kellner (Länsstyrelsen 
Gävleborg) och Niklas Hahn (Brockmann Geomatics) den 24-25 juni 2013.  
55 av de 265 utvärderingsytorna ingår som bedömningsytor i denna studie eftersom de 
innehåller information om hydrologisk vegetationstyp samt att de är referensytor (och 
inte förändringsindikationsytor).  

• 68 bedömningsytor från tillfälle 2013b i Dalarna/Gävleborg 
En fältkalibrering med huvudsyftet att samla in data till denna studie genomfördes i 
samband med tillfälle 2013a i Dalarna/Gävleborg. Ytorna optimerades bl.a. genom att 
endast slumpa ut dem inom icke förändrad öppen myr, samt att endast slumpa inom 
basklasser. Dessutom skulle så många basklasser som möjligt vara representerade inom 
respektive utvärderingsområde. 68 av de 70 bedömningsytorna ingår i denna studie 
eftersom de innehåller information om hydrologisk vegetationstyp. 
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