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Figur 1. Exempel på transekt- och provytelayout från 
Anjeskutan i Jämtland 2008. 

 

Metoder för utlägg av provytor och för datainsamling inom FjällNILS-
projektet 

De metoder som används under fältarbetet är hämtade från NILS-projektet (Nationell inventering av 
Landskapet i Sverige) och deras fältmanual från 2008 
(http://www.resgeom.slu.se/resana/NILS/Publikationer/NILS_manual_fält_web2008.pdf). Urval och 
viss modifiering av NILS-metodik har skett som en anpassning till FjällNILS-projektets målsättning och 
beskrivs nedan. Anpassningarna har skett efter diskussioner med Sture Sundqvist (tidigare 
programledare för NILS), Johan Svensson (nuvarande programledare för NILS), Pernilla Christensen 
(analytiker NILS), och med Per-Anders Esseen och Jon Moen (universitetslektorer vid Umeå 
Universitet). 

1. Utläggning av transekter och provytor. 

Sex (6) transekter läggs ut i ett 
stjärnmönster med utgångspunkt från 
fjälltoppens högsta punkt (Figur 1). I 
normalfallet blir vinkeln mellan två 
utlagda transekter 60 grader, men en 
justeringsmån på 10 (?) grader på 
respektive sida tillåts för att undvika 
t.ex. stup, områden med tydlig 
påverkan av tramp från människor, 
renar, tydliga körskador eller på annat 
sätt med onaturlig påverkan. 
Transekternas längd kan variera 
sinsemellan beroende på topografi 
och vegetationszonernas lägen. Om 
möjligt bör två transekter nå 
fjällbjörkskogens övre gräns, i övriga 
fall avslutas en transekt när den når 
dalgångens lägsta punkt (där nästa 
fjäll börjar) eller ges en lämplig längd 
beroende på det antal provytor som 
ska läggas ut. 

Antalet utlagda provytor beror främst 
på antalet planerade fältdagar. Under 
bra förhållanden kan en inventerare 
hinna med ca 8 provytor under en hel 
fältdag, men ofta försvinner viss tid 
p.g.a. praktiska problem. För 10 
fältdagar kan det vara lämpligt att 
lägga ut 80 provytor, men då får man i 

http://www.resgeom.slu.se/resana/NILS/Publikationer/NILS_manual_fält_web2008.pdf�
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fält ta bort överflödiga ytor i transekters nedre del (lämpligen i transekter utan naturlig nedre 
slutpunkt). 

a. Utläggning av transekter på en digital karta med hjälp av ArcGIS 9.3 (ArcInfo). 

Förbered skikt för transekter (polyline) och provytor (point) och addera dessa till kartan. Lägg till en 
kolumn som anger transektens resp. provytans beteckning i respektive attribut-tabell. För provytorna 
behövs dessutom en X- och en Y-kolumn med formatet double. Starta Editor och välj skiktet 
transekter för editering. Lokalisera markeringen för fjälltoppens högsta punkt genom att förstora 
toppområdet kraftigt (gäller rasterkarta), eller genom att utnyttja funktionen snapping (Editor) och 
bocka för skiktet för höjdmarkeringar (gäller vektorkarta).  

Välj ritverktyget och vänsterklicka på toppmarkeringen och dra ut linjen. Högerklicka och välj 
Direction och skriv in 0 (grader), senare 60, 120, 180 osv. Dra ut linjen till lämplig längd (enligt ovan), 
notera linjens längd i skärmbildens nedre kant. Gör ev. riktningsjusteringar (±10 grader), notera ny 
riktning. 

 

b. Utläggning av provytor längs transekter med hjälp av ArcGIS 9.3 (ArcInfo). 

En FjällNILS-inventering ska kunna genomföras på fjäll av olika höjd. Ofta vill man göra samma antal 
fältdagar oavsett fjällets höjd, och antalet inventerade provytor blir då ungefär detsamma frånsett 
att mer tid går bort till transporter på ett större fjäll. Metoden för utlägg av provytor måste då 
anpassas till det aktuella fjällets storlek så att kriterierna för utlägget uppfylls (se ovan). 

Hittills utnyttjade avståndsintervall mellan provytor längs en transekt är 125, 250 och 500 meter, 
men på större fjäll kan längre avstånd behöva utnyttjas.  Ofta måste man prova olika utlägg innan 
man hittar en lämplig layout som uppfyller villkoren. 

Starta Editor och välj skiktet provytor för editering. Markera först den norra linjen och gå därefter in i 
Editor-menyn. Välj Divide och bocka för alternativ 2 (Place points separated by every ?? Unit) och 
skriv in 125 och enter. Programmet placerar ut ytorna med 125 meters mellanrum.  

Avståndet mellan ytorna ska nu anpassas till aktuell marklutning genom att punkter raderas eller 
lämnas kvar. Lämplig höjdskillnad mellan provytorna måste anpassas till resp. fjäll. I ett fall 
(Anjeskutan 1201 m.ö.h.) visade det sig att intervallet 20-70 meters höjdskillnad var lämpligt. Man 
räknar då antalet höjdkurvor (10 meters) mellan punkterna med början från högsta punkten. 
Överstiger antalet höjdkurvor 7 (i detta fall) låter man den närmaste punkten vara kvar, annars tas 
den bort. Är antalet kurvor 1 eller 2 raderas punkter tills höjdskillnaden (20-70 meter i detta fall) 
uppnås. Hittills i FjällNILS har maxavståndet mellan två på varandra följande provytor i en transekt 
varit 500 meter. 

Fyll i provytornas beteckningar i attribut-tabellen. Upprepa sedan förfarandet för alla transekter så 
att det planerade antalet provytor blir utplacerade. 

Spara ändringarna och gå ur Editor. Fyll på X- och Y-koordinater i attribut-tabellen för provytor. 
Provytornas koordinater är klara att föras över till GPS. 
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2. Material för fältarbetet 

- GPS med medelvärdesfunktion, t.ex. Garmin 60 CSx som också har barometrisk höjdmätare 

- karta för GPS t.ex. Friluftskartan Pro för Garmin 

- höjdmätare (om sådan saknas i GPSen) 

- syftkompass med lutningsmätare t.ex. Silva Eclipse Pro 

- fältblanketter eller handdator (RPDA)  

- digitalkamera med minneskort 

- tumstock 2 m 

- huggarmåttband minst 10 meter (eller elektronisk Vertex lll enligt NILS) ev. kan en 10 meter lång 
tunn lina med öglor i resp. ände användas 

- grov spik (3 st varav 2 reserv) för att fästa änden av huggarmåttbandet i marken 

- mätstav 3 m (rundstav kvastskaftmodell) 

- plastring med 28,2 cm radie (0,25m2) för täckningsgrad i småytor. Tillverkas av rock-ring. 

- markeringspinne för provytans centrum (122 cm lång, vitmålad rundstav (diameter 15 mm), gärna 
med en djup skåra i toppen där man kan hänga GPSen för medelvärdesberäkningen 

- tre markeringspinnar i plast i väl synlig färg (”blompinnar”; + reservpinnar) 

- ev. liten griffeltavla och kritor 

- aluminiumprofiler (L-profil) 10 cm per provyta 

- floror och lupp 

- batterier, batteriladdare (t.ex. solpanel, starthjälp, andra lösningar?) 

 

3. Metodbeskrivning fältarbete 

3.1 Uppsökning av GPS-punkter, mätning av höjd (m.ö.h.) och marklutning 

De teoretiska koordinatpunkterna i fält söks upp med hjälp av en GPS tills avståndet 0 m uppnås. 
Mest exakt position uppnås om man under de sista 20 meterna fram till punkten går långsamt rakt 
mot punkten och stannar när avståndet är 0 m (en GPS fungerar bäst under rörelse). Justera inte i 
efterhand även om avståndsangivelsen ändras. Under fältbesöket markeras punkten tillfälligt med en 
122 cm lång, vitmålad rundstav. Punktens faktiska koordinater erhålls genom att placera GPSen på 
rundstaven och låta den registrera minst 300 signaler som sedan blir utgångspunkt för en 
medelvärdesberäkning (funktion i GPS) varigenom en mer noggrann position för punkten uppnås.  
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Från centrumpunkten mäter man in placeringen av de tre små provytorna med hjälp av en 3 meter 
lång mätstav och i tre olika riktningar: 0o, 120o resp. 240o (OBS! Lägg inte kompassen mot marken, 
håll i den med händerna). Dessa markeras tillfälligt med en färgad plastpinne (”blompinne”) i resp. 
centrumpunkt. För att underlätta inventeringen av småytorna används en plastring med ytan 0,25 m2 
som avgränsar den undersökta ytan. Punkten blir också centrum för en provyta med radien 10 meter 
(10 m-yta; 314 m2), som mäts upp med ett skogshuggarmåttband (eller med en förberedd tunn lina).  

På varje provyta noteras höjd (m.ö.h.) med hjälp av GPSens inbyggda barometriska höjdmätare. Varje 
morgon bör höjdmätaren kalibreras mot t.ex. en sjöyta med en på kartan angiven höjd över havet. 
Vidare bestäms provytans lutning och lutningsriktning enligt NILS fältmanual med hjälp av en 
kombinerad syftkompass/lutningsmätare. Vid mätningen bestämdes den kraftigaste lutning som kan 
uppnås mellan två diametralt motsatta punkter längs 10 m-ytans periferi och som passerar 
centrumpunkten. Lutningsriktning är det väderstreck (angett i grader) som provytan lutar mot. 

Alla punkter markeras permanent i terrängen med en 10 cm lång aluminiumprofil som helt nedsänks 
i marken.  

 

3.2 Fotodokumentation av provytor. 

Varje punkt dokumenteras med sju foton. Foton tas mot de fyra väderstrecken (norr, öst, syd, väst) 
från en punkt belägen ca 4 meter bakom provytans centrumpunkt så att hela centrumpinnen finns 
med på bilden och dessutom ska de färgade plastpinnarna synas (markerar småytornas lägen)(Figur 
2). Dessutom fotograferas de tre småytorna med plastringen utlagd, gärna med en svart griffeltavla 
utlagd som visar nödvändig information om ytan. Viktigt är att man vid fotograferingen utvecklar en 
rutin så att man tar foton i en viss turordning t.ex. mot N, Ö, S och V resp. norra, sydöstra och 
sydvästra småytan. Detta för att undvika ev. sammanblandning av bilder.  

 

3.3 Metoder för inventering av småytor (0,25 m2) 

Varje småyta inventeras var för sig. Lämpligt är att alltid göra detta i en bestämd ordning t.ex. N-ytan, 
SO-ytan och sist SV-ytan. Nedan följer en beskrivning över de parametrar som undersöks i respektive 
skikt. För träd och buskar i småytorna används strikt bedömning av täckningsgrad d.v.s. man tar 
hänsyn till luckor i kronornas lövtäcken. 
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Figur 2. Foto mot den vita centrumpinnen. Observera de tre gula blompinnarna som markerar 
småytornas lägen. 

 

Figur 3. Foto av en småprovyta (0,25 m2). 
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3.3.1 Fältskikt i småyta 

- Fältskiktets totala täckningsyta bedöms. Jämna 10%-klasser ska undvikas för att systematiska fel 
inte skall uppstå (gäller alltid då täckningsgrad bedömts). Summan av komponenternas (se nedan) 
täckningsgrader kan överstiga 100 %.  

- täckningsgrad örter omfattar alla kärlväxter med undantag för gräs (inklusive halvgräs och 
tågväxter), ljungväxter, ormbunksväxter och dvärgviden. 

- täckningsgrad ris omfattar familjen ljungväxter t.ex. blåbär, lingon, krypljung. 

- täckningsgrad gräs omfattar familjerna gräs, tågväxter och halvgräs. 

- täckningsgrad gräsförna omfattar fjolårsförna av ovanstående grupp. 

- täckningsgrad av ormbunkar. Avser alla arter inom Pteropsida, ormbunkar. 

- täckningsgrad av fräken. Avser alla arter inom Equisetum, fräkenväxter. 

- täckningsgrad av lumrar. Avser alla arter inom Lycopsida, lumrar. 

- täckningsgrad av dvärg- och nätvide. 

Alla arter i fältskiktet noteras. 

 

2.4.2 Bottenskikt i småyta 

- täckningsgrad av vitmossor släktet Sphagnum. 

- täckningsgrad av övriga mossor. Omfattar alla mossor utom vitmossor. 

- täckningsgrad av renlavar. Omfattar släktet Cladonia grupp Cladina (renlavar). 

- täckningsgrad av övriga busklavar. Omfattar alla busklavar utom renlavar. Exempel på vanliga 
busklavar är islandslav, snölav, strutlav, fjälltagellav. 

- täckningsgrad av marklevande bladlavar. Omfattar framförallt filtlavar som torsklav och 
norrlandslav. 

- täckningsgrad av sten/block/häll. Omfattar blottad stenyta med en diameter som är större än 20 
mm. 

- täckningsgrad av mineraljord/grus. Består av blottad mineraljord där partiklarna är mindre än 20 
mm. 

- täckningsgrad av humus/torv. Består av blottad humus/torv d.v.s. delvis nedbrutet organiskt 
material. 

- täckningsgrad av hårdgjord/belagd mark. Mark med beläggning som hindrar växtlighet t.ex. vägar 
med grus/makadam. 
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- täckningsgrad av vattenyta. Omfattar permanenta vattenspeglar inom ytan. 

- täckningsgrad av snöyta. 

Höjd (mm) av den högsta individen av renlav (släkte Cladina) i varje kvadrant av respektive småyta 
d.v.s. fyra mätningar per småyta. Höjden mäts med en spetsad plaststav (t.ex. blompinne som sticks 
ned intill renlaven till ett djup där ett distinkt motstånd känns. Höjden markerades med tumnageln 
och avläses sedan mot en tumstock. 

Förekomsten av vissa lavarter (eller artgrupper) noteras. Dessa lavar är islandslav (Cetraria islandica), 
snölav (Cetraria nivalis), strutlav (Cetraria cucullata), masklav (Thamnolia vermicularis), renlav 
(Cladonia arbuscula och C. rangiferina), fjälltagellav (Alectoria ochroleuca), upprätt tagellav (Alectoria 
nigricans), saffranslav (Solorina crocea), torsklav (Peltigera aphthosa), norrlandslav (Nephroma 
arcticum). 

 

2.4.2 Träd- och buskskikt i småyta 

- täckningsgrad av lövbuskar som är lägre än 130 cm över marken. Avser strikt täckning av dvärgbjörk 
och alla arter av viden (släkte  Salix). 

- täckningsgrad av lövträd som är lägre än 130 cm över marken. Avser strikt täckning av glasbjörk, 
rönn och asp. 

- täckningsgrad av barrträd och en som är lägre än 130 cm över marken. Avser strikt täckning av gran, 
tall och en. 

Alla arter i träd- och buskskiktet noteras. 

 

2.3 Metoder för vegetationskartering av 10 m-ytor. 

Provytorna inventeras i olika skikt: bottenskikt utgörs av mossor, lavar, mineraljord, humus och sten; 
fältskikt består av örter, gräs, ris, ormbunksväxter och dvärgviden; buskskikt består av buskarter som 
dvärgbjörk, lapp-, rip-, ull- och blekvide och enbuskar; trädskikt består av trädarter som glasbjörk, 
rönn, asp, gran och tall oavsett deras höjd (alltså även plantor ingår).  

 

2.3.1 Fältskikt 10 m-yta 

- Fältskiktets totala täckningsyta bedöms. Jämna 10 %-klasser undviks för att undvika systematiska fel 
(gäller alltid då täckningsgrad bedöms). 

- täckningsgrad örter omfattar alla kärlväxter med undantag för gräs (inklusive halvgräs och 
tågväxter), ljungväxter, ormbunksväxter, dvärgviden och träd. 

- täckningsgrad ris omfattar familjen ljungväxter t.ex. blåbär, lingon, krypljung. 
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- täckningsgrad gräs omfattar familjerna gräs, tågväxter och halvgräs. 

- täckningsgrad gräsförna omfattar fjolårsförna av ovanstående grupp. 

- täckningsgrad ormbunksväxter omfattar alla kärlkryptogamer d.v.s. lumrar, fräken och ormbunkar. 

- täckningsgrad dvärg- och nätvide. 

Alla arter i fältskiktet noteras. 

 

2.3.2 Bottenskikt 10 m-yta 

- täckningsgrad av vitmossor släktet Sphagnum. 

- täckningsgrad av övriga mossor. Omfattar alla mossor utom vitmossor. 

- täckningsgrad av renlavar. Omfattar arter inom släktet Cladina (renlavar). 

- täckningsgrad av övriga busklavar. Omfattar alla busklavar utom renlavar. Exempel på vanliga 
busklavar är islandslav, snölav, strutlav, fjälltagellav. 

- täckningsgrad av marklevande bladlavar. Omfattar framförallt filtlavar som torsklav och 
norrlandslav. 

- täckningsgrad av sten/block/häll. Omfattar blottad stenyta med en diameter som är större än 20 
mm. 

- täckningsgrad av mineraljord/grus. Består av blottad mineraljord där partiklarna är mindre än 20 
mm. 

- täckningsgrad av humus/torv. Består av blottad humus/torv d.v.s. delvis nedbrutet organiskt 
material. 

- täckningsgrad av hårdgjord/belagd mark. Mark med beläggning som hindrar växtlighet t.ex. vägar 
med grus/makadam. 

- täckningsgrad av vattenyta. Omfattar permanenta vattenspeglar inom ytan. 

- täckningsgrad av snöyta. 

Förekomsten av vissa lavarter (eller artgrupper) noteras. Dessa lavar är islandslav (Cetraria islandica), 
snölav (Cetraria nivalis), strutlav (Cetraria cucullata), masklav (Thamnolia vermicularis), renlav 
(Cladonia arbuscula och C. rangiferina), fjälltagellav (Alectoria ochroleuca), upprätt tagellav (Alectoria 
nigricans), saffranslav (Solorina crocea), torsklav (Peltigera aphthosa), norrlandslav (Nephroma 
arcticum). 
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2.3.3 Buskskikt 10 m-yta 

- täckningsgrad av buskskikt totalt. Avser diffus täckning d.v.s. alla delar inom buskens yttre periferi 
anses vara täckt till 100 %. Inom gruppen buskar ingår dvärgbjörk, enbuskar och alla arter av viden 
(släkte Salix) utom större sälgar med en stamdiameter på mer än 20 mm i brösthöjd.  

- täckningsgrad av dvärgbjörk. 

- täckningsgrad av en. 

- höjd (dm) av den inom ytan högsta enbusken. Höjden mäts i en vinkel 90o från markytan, alltså inte 
längs stammen. 

- täckningsgrad av gruppen rip/ull/lappvide.  

- höjd (dm) av den inom ytan högsta individen av rip-, ull- eller lappvide. 

Alla arter i buskskiktet noteras. 

 

2.3.4 Trädskikt 10 m-yta 

- täckningsgrad av trädskikt totalt. Avser diffus täckning d.v.s. all yta inom trädets begränsningslinje 
anses vara till 100 % täckt. Med träd avses alla individer, oavsett ålder och höjd, av gran, tall, 
glasbjörk, rönn och asp. 

- täckningsgrad av enskilda trädslag d.v.s. gran, tall, glasbjörk, rönn och asp. 

- trädfri mark (X). Anger om ytan helt saknar träd. 

- förekomst av träd i höjdklassen 0,05 – 0,5 meter (X). Höjden mäts i en vinkel 90o från markytan, 
alltså inte längs stammen. 

- förekomst av träd i höjdklassen 0,5 – 1,3 meter (X). 

- förekomst av träd i höjdklassen > 1,3 meter (X). 

- höjd (dm) av den inom ytan högsta individen av varje trädslag d.v.s. av gran, tall, glasbjörk, rönn och 
asp. 

- trädstam antal anger totala antalet trädstammar inom ytan oavsett trädens ålder och höjd. Enbart 
levande träd räknas.  

- antal stammar av respektive trädslag inom ytan d.v.s. stammar av gran, tall, glasbjörk, rönn och asp. 
Antalet sätts till 100 även om antal stammar överstiger detta antal. 
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2.3.5 Markfuktighet i 10 m-yta 

Bedöms subjektivt enligt nedan: 

- torr mark (X). Plan mark på mäktiga isälvsavlagringar. Kullar, markerade krön och åsryggar. Platåer 
och flack, högt belägen terräng med hällar eller grov textur. Rörligt markvatten saknas. 
Grundvattenytan djupare än 2 meter (utdrag ur NILS-manualen 2008). 

- frisk mark (X). Plan mark och sluttningar. Inga vattensamlingar i markytan. Man ska kunna gå 
torrskodd överallt även efter regn eller kort efter snösmältning. Grundvattenytan på ett djup av 1 till 
2 meter under markytan (utdrag ur NILS-manualen 2008). 

- frisk – fuktig mark (X). Plan mark inom relativt lågt belägen terräng. Mellersta och nedre delen av 
längre sluttningar. Plan mark intill större höjdsträckningar. Sommartid kan man utan svårighet gå 
torrskodd, dock ej efter häftiga regn. Mindre sumpmossfläckar förekommer ganska ofta. 
Grundvattenytan på mindre djup än 1 meter (utdrag ur NILS-manualen 2008). 

- fuktig mark (X). Plan mark i låg terräng. Nedersta delen av svaga sluttningar. Plan mark intill större 
höjdsträckningar. Sommartid kan man gå torrskodd om man utnyttjar tuvor. Ofta bevuxen med 
sumpmossor. Grundvattenytan på mindre djup än 1 meter och som regel synlig i markerade svackor 
(utdrag ur NILS-manualen 2008). 

- blöt mark (X). Man kan inte gå torrskodd. Grundvattnet bildar vattensamlingar i markytan. 

 

2.4 Förslag på arbetsgång vid inventering av provytor  

1. Lokalisera provytans GPS-punkt, sätt upp markeringspinnen här. 

2. Häng upp GPSen för medelvärdesberäkning. 

3. Mät in centrumpunkterna för de tre småytorna . Markera dessa med färgade blompinnar. 

4. Fotografera stora ytan i fyra olika riktningar (N, Ö, S och V). 

5. Inventera småytorna i en viss turordning t.ex. N, SO och SV.  

a. Börja med att lägga ut plastringen vid första småytan. Mät in den mot blompinnen med tumstock 
så att den ligger rätt.  

b. Fotografera småytan. 

c. Följ fältblankettens turordning av undersökta parametrar.  

6. Inventera 10-meters ytan (radie 10 meter). Följ fältblankettens turordning. 

7. Avbryt och spara GPSens medelvärdesberäkning av position. Lägg GPS eller höjmätare på marken 
för registrering av höjd. Låt värdet stabilisera sig en stund. 
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8. Mät lutning och lutningsriktning förslagsvis genom att lägga ut 3-meters mätstaven i en 
representativ lutning (enligt ovan beskrivning). Gå en bit bort från staven för att underlätta 
bedömningen. Mät sedan längs mätstaven med kompass/lutningsmätare. 

9. Ta bort den centrala markeringspinnen och placera en aluminiumprofil i hålet så att ingen del syns 
ovan jord. Om marktäcket är tunt får man vinkla profilen. 

10. Plocka ihop all utrustning och lämna ytan. 

 

3. Registrering av data vid förflyttningen mellan provytor i en transekt. 

3.1 Fotografering av snölegor 

På lämpligt avstånd och vinkel tas foton på de snölegor som passeras. Vid varje sådant tillfälle görs en 
waypoint i GPSen (OBS! Fotografens position!) och fotograferingsvinkel noteras. Notera datum, 
tidpunkt, fotots nummer i kameran. 

 

Figur 4. Foto av en snölega belägen mellan två provytor i en transekt (Anjeskutan 2008) 

3.2 Dokumentation av träd ovanför skogsgränsen 

Upptäckta träd dokumenteras genom att följande data noteras: datum, tid, trädets höjd (cm). En 
waypoint görs vid växtplatsen och trädet fotograferas gärna med en storleksreferens utlagd t.ex. 
tumstock, mätstav. 
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Urvalet av träd för dokumentation har hittills varit subjektivt. Alla trädarter och individer av olika 
storlekar (från plantstorlek) har varit aktuella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Foto på en fjällbjörk som dokumenterats vid förflyttningen mellan provytor längs en transekt. 
Stavar av kända längder är utplacerade som storleksreferenser. 

 

 


