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Förord 

Flygbilder innehåller stora mängder information om förhållanden i landskapet och 
kan användas för många olika syften. Inom naturvårdsarbete och miljöövervak-
ning är tolkning av flygbilder en metod som ofta används för att kartera förekomst 
av t ex naturtyper och biologiskt viktiga strukturer. 

När den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län växte fram under 1990-
talet gjordes tidigt en studie av landskapsförändringar genom att jämföra flyg-
bilder av fyra utvalda områden, tagna vid två olika tidpunkter. För några år sedan 
lät Länsstyrelsen göra en uppföljning av denna studie, i samband med att en ny 
flygfotografering av länet gjorts. I denna rapport redovisas resultaten från upp-
följningen liksom jämförelser med föregående tidsperiod och kommentarer till 
skillnaderna. 

Uppdraget att göra den jämförande bildtolkningen för perioden 1994-2004 utför-
des av Tommy Löfgren, NaturGIS ab, och redovisades i form av kartskikt, jämfö-
rande statistik och en grundrapport med metodbeskrivning, kommentarer m m. 
Den utförligare rapport som nu presenteras har skrivits av Ingrid Thomasson, 
naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Hela arbetet har finansierats med statliga 
medel för regional miljöövervakning. 

Framöver kommer flygbildstolkning som metod att ingå i den regionala miljö-
övervakningen bl a genom ett större gemensamt projekt kallat Nationell Inven-
tering av Landskapet i Sverige (NILS), där ett antal länsstyrelser samarbetar om 
regionala fördjupningar. Inom detta arbete kommer inledningsvis tillstånd och 
förändringar inom jordbrukslandskapet och myrarna att studeras. 

Inom NILS-projektet finns också ett samarbete med Riksantikvarieämbetet med 
syftet att försöka integrera övervakning av landskapets kulturmiljövärden med 
övriga NILS. Nationella NILS samarbetar också med Jordbruksverket om 
uppföljning av värdefulla ängar och betesmarker. 

Västerås i april 2010 

 

 

 

Anna Olofsson    Per Hedenbo 
enhetschef,     handläggare 
Naturvårdsenheten   miljöövervakning 
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Sammanfattning 

1995 genomfördes ett miljöövervakningsprojekt i Västmanlands län där syftet var 
att med hjälp av IR-flygbilder kvantifiera förändringar i landskapet som kan ha 
betydelse för den biologiska mångfalden. Det skedde i fyra för länet utvalda re-
presentativa områden och förändringarna karterades för perioden 1984-94. 

Denna rapport är en uppföljning av nästa 10-års period (1994-2004) där resultaten 
från tolkningen under den perioden presenteras tillsammans med en jämförelse 
med föregående period. Av de fyra områdena som flygbildstolkades 1995 så har 
bara ett av dem, Svartådalen-Hälleskogen, omtolkats. Svartådalen-Hälleskogen är 
ett område som består till största delen av en flack skogsplatå med hällmarker, 
oligotrofa sjöar och myrar. I nordost, längs med Svartån, breder ett jordbruksland-
skap ut sig med bevarandevärda våtmarker, eutrofa sjöar och ett rikt fågelliv.  

De landskapselement som har karterats är nytillkomna vägar, försvunna brynmil-
jöer mellan skogsmark och jordbruksmark, alléer, hyggen, nyligen igenväxt jord-
bruksmark, nyröjd jordbruksmark och nytillkomna viltvatten. 

Hyggen, försvunna brynmiljöer och vägar (skogsbilvägar) är intressanta att jäm-
föra med varandra då de två sistnämnda är beroende av den första. Både antal 
hyggen och antal bryn har ökat under perioden jämfört med föregående period 
medan medelstorleken på båda har minskat. Skogsbilvägar följer inte riktigt 
samma mönster vilket kan tyda på att de nya hyggena har legat i anslutning till 
befintliga vägar. 

Stora förändringar har skett inom jordbruksmarken. Svartådalen består till vissa 
delar av svårbrukad mark med låg avkastning där stora arealer, till följd av detta, 
har lämnats för att växa igen. Tack vare naturvårdssatsningar har även stora area-
ler värdefulla jordbruksmarker röjts och tagits i hävd. Både nyröjd mark och ny 
igenväxning förekommer i mycket större utsträckning den första perioden än i den 
andra. Under den senaste perioden har dock arealen öppen jordbruksmark ökat 
något, till skillnad från förra perioden då den minskade. 

Alléer och viltvatten förekommer inte i någon större utsträckning i området och 
ingen större förändring har skett. 

Framöver kommer fjärranalys med hjälp av flygbilder att ingå i den regionala 
miljöövervakningen inom tillägg till det nationella programmet NILS (Nationell 
Inventering av Landskapet i Sverige). Någon ny uppföljning i de representativa 
områdena är däremot inte planerad. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
1995 genomfördes ett miljöövervakningsprojekt i Västmanlands län där syftet var 
att med hjälp av IR-flygbilder kvantifiera förändringar i landskapet som kan ha 
betydelse för den biologiska mångfalden. Fjärranalys som det kallas, är ett viktigt 
och kostnadseffektivt redskap för att få fram förändringar över stora ytor, något 
som bl.a. används i landskapsanalyser och miljöövervakning. Projektet 1995 var 
till stora delar en metodstudie, för att ta fram möjliga metoder att använda till lik-
nande uppföljningar i framtiden. Tonvikten lades på element och gränsstrukturer 
som är enkla att urskilja och kvantifiera i IR-bilder utan kompletterande fältstu-
dier. Tolkningsarbetet genomfördes på länsstyrelsen i analog miljö med handri-
tade överlägg som senare digitaliserades. 

I det inledande projektet valdes fyra områden ut som ansågs representativa för 
länet, med hänsyn tagen till bl.a. biogeografisk region, vegetationsförhållanden 
och ägarstruktur. IR-bilderna som användes för att kartera förändringar var tagna 
år 1984 och 1994. Tanken var att även i framtiden följa upp landskapsföränd-
ringar genom fjärranalys varje 10-årsperiod i dessa fyra områden som en del i den 
regionala miljöövervakningen. De fyra områdena är: 

1 Riddarhyttan-Baggådalen, 19 120 ha, bergslagsregionen 

2 Svartådalen-Hälleskogen, 25 910 ha, skogslåglandet 

3 Huddunge-Harbo, 17 780 ha, skogslåglandet 

4 Rytterne-Strömsholm, 15 970 ha (varav 4579 ha vatten), mälarslätten 

För närmare beskrivning av respektive område samt metodstudien i sin helhet, 
hänvisas till rapporten Landskapsförändringar i Västmanlands län. Kvantifiering 
genom flygbildstolkning (Marklund 1995; se referenslistan) som går att beställa 
från länsstyrelsen. 

1.2 2006 års uppföljning, årets rapport 
År 2006 genomfördes nästa flygbildstolkning, då med IR-bilder från år 1994 och 
2004, och resultatet har sammanställts i den här rapporten. Syftet med studien har 
varit att fånga upp landskapsförändringar under tidsperioden 1994-2004 (framöver 
skriven som 94-04) och göra en jämförande studie med den tidigare perioden 
1984-1994 (framöver skriven som 84-94). Sedan den förra studien har det dock 
hunnit bli en del förändringar i både metod och förutsättningar, vilket betydligt 
försvårar jämförelsen. 

 Område 1 och 4 har varit tvungna att uteslutas av ekonomiska skäl och område 3 
tillhör inte längre länet vilket gör att det inte är aktuellt för uppföljning. Endast 
område 2 har därför flygbildstolkats på nytt. Även stora förändringar i tekniska 
medel och tillgängliga databaser har skett, vilket kommer att beskrivas ytterligare 
i metodiken. En sista viktig faktor att tänka på är att de två olika studierna har haft 
olika syften. Den första analysens främsta syfte var att ta fram en gångbar metod 
för uppföljning av landskapselement, medan den andra studien byggde på en eta-
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blerad metod – förändrad sedan den första studien – och hade som främsta syfte 
att jämföra förändringar under de två tidsperioderna.  

1.3 Områdesbeskrivning Svartådalen-Hälleskogen 
Området täcker en yta av 25 910 ha och utgörs till största delen av naturgeografisk 
region 26, skogslandskapet omedelbart söder om norrlandsgränsen (skogslåg-
landet). Det nordvästra hörnet (ca 10% av den totala ytan) ingår i region 27, 
skogslandskapet norr om norrlandsgränsen (bergslagsregionen). Regionerna följer 
den av Nordiska ministerrådet utarbetade regionsindelningen (1977) som gäller 
för hela Norden.  

Studieområdet utgörs till största delen av en flack skogsplatå med hällmarker, 
oligotrofa sjöar och myrar. Skogsbruket är i stor utsträckning storskaligt. Längs 
med Svartån, i de nordöstra delarna av undersökningsområdet, breder ett flackt 
jordbrukslandskap ut sig. Här finns såväl översvämningsmarker som eutrofa sjöar 
och stor del av markerna har hävdats historiskt i form av betesmarker och sid-
vallsängar. En betydande del av dalgången utgörs av våtmarker som är internatio-
nellt bevarandevärda, bl.a. med ett rikt fågelliv, och dessa naturvärden är bero-
ende av att markerna hålls öppna och hävdade. Ett problem på senare tid har varit 
att bibehålla hävden på dessa kulturmarker, som i stor utsträckning har fått växa 
igen. Sedan slutet av 1980-talet, då det började bli möjligt att få ersättning för 
restaurering av betes- och slåttermarker, har det dock genomförts stora restaure-
ringssatsningar i Svartådalen och många marker har återtagits i hävd sedan dess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Svartådalen-Hälleskogen på 
IR-flygbild. Jordbruksmarken syns 
tydligt som ett ljusare område i 
nordost. Resten av marken domineras 
till stora delar av skog, myrmark och 
sjöar. 

Figur 1. Västmanlands län med de fyra 
undersökningsområdena. Svartådalen-
Hälleskogen är utmärkt på kartan med 
gula kanter. Heby kommun, som från år 
2007 tillhör Uppsala län, har vit 
bakgrund. 
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1.4 Karterade landskapselement 
I 2006 års analys valdes ett antal landskapselement som bedömdes rimliga och 
informativa att kartera utifrån resultaten av 1995 års analys och metodstudie. De 
listas nedan med en kort beskrivning av deras ekologiska betydelse i landskapet. 

1.4.1 Vägar (inkl. skogsbilvägar) 

 Utbyggnad av vägnätet får den ekologiska 
konsekvensen att det delar och fragmenterar olika 
livsmiljöer. T.ex. kan de fungera som vandringshinder 
för olika djur, hindra naturliga vattenflöden och 
fragmentera tidigare sammanhängande skogar. Men 
skogsbilvägar kan även utgöra en viktig livsmiljö för 
t.ex. ljuskrävande kärlväxter som växer i mittsträngen 
eller på vägrenarna.  

1.4.2 Bryn mellan skogsmark och jordbruksmark 

Bryn är en övergångsfas, gränsen mellan öppen mark 
och skog. Utseendet på brynet varierar, allt ifrån en 
direkt övergång mellan helt öppen mark och sluten skog 
till en mera utdragen övergång där träd- och buskskiktet 
gradvis sluts. Det senare är att föredra för den 
biologiska mångfalden och brynmiljöer är ofta väldigt 
artrika på bl.a. fåglar, kärlväxter och insekter. 

1.4.3 Alléer 

Alléträd är oerhört artrika miljöer för bl.a. lavar och 
insekter. De flesta alléer ligger i anslutning till en väg 
och om vägen är obelagd höjer dammet från vägarna 
pH-värdet på barken, vilket gynnar en sällsynt och 
artrik lavflora. Många alléer har även ett inslag av 
gamla träd. I de äldre träden skapas barksprickor och 
håligheter där både lavar, insekter och fåglar trivs. 

1.4.4 Skogsmark som öppnats (hyggen) 

Hyggen har en stor ekologisk påverkan på landskapet, 
bl.a. genom förändrade markvattenförhållanden, 
fragmenterade livsmiljöer för skogsarter och försvunna 
kantzoner, t.ex. mot vattendrag eller öppen mark. De 
för även med sig andra förändringar, t.ex. utbyggnad av 
skogsbilvägar. Men hyggen kan även ge positiv effekt 
för vissa arter som etablerar sig snabbt i nyligen 
öppnade miljöer.  
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1.4.5 Jordbruksmark som växt igen 

Igenväxning av tidigare öppna marker medför en stor 
förändring av artsammansättningen i området. Bl.a. 
många sällsynta kärlväxter, fåglar och insekter är 
beroende av öppna miljöer för sin överlevnad och 
knutna till ett hävdat landskap. När hävden upphör och 
markerna växer igen försvinner dessa arter och ersätts 
med andra.  

 

1.4.6 Jordbruksmark som röjts 

Många jordbruksmarker som tidigare varit öppna och 
sedan vuxit igen har goda förutsättningar att få tillbaka 
sina biologiska värden som öppna marker, om de röjs. 
Detta gäller särskilt om de ligger i ett 
jordbrukslandskap med höga biologiska värden knutet 
till sig. 

1.4.7 Viltvatten 

Mindre vattensamlingar i landskapet utgör en viktig 
livsmiljö och födokälla för många arter, t.ex. groddjur 
och kräldjur, fåglar och insekter. Om småvattnet ligger 
mitt i ett jordbrukslandskap kan det också fungera som 
kvävefälla och därmed minska övergödningen av 
anslutande vattendrag. 
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2 Metodik 

2.1 Underlag och metod 
Flygbildstolkningen och karteringen utfördes av Tommy Löfgren, NaturGIS ab, 
på uppdrag av länsstyrelsen. Stor del av metodbeskrivningen är hämtad ur Löf-
grens rapport. 

Kartering av förändringar gjordes i scannade infraröda färgbilder (IRF) från 2004. 
Digitalisering och tolkning utfördes i StereoAnalyst för Arcmap 9.1 (SafA). Viss 
del av tolkningen utfördes i enkelbild mot ortofoton från samma IRF-bilder 
(2004). 

För att upptäcka förändringar under perioden jämfördes IRF-bilderna från 2004 
mot 1994 års flygbilder och vegetationsdatabasen. Vegetationsdatabasen är en 
komplett vegetationskartering av hela Västmanlands län som togs fram av lant-
mäteriet. Över det aktuella området baserades karteringen på 1994 års flygbilder. 
Syftet med karteringen var att skapa en heltäckande databas med vegetationsin-
formation som kunde användas för att bl.a. stödja landskapsanalyser. Databasen 
innehåller två ytskikt; vegetationstyper och skogsfaser. Båda har använts i analy-
sen. 

Till skillnad från den första landskapsanalysen 1995 så karterades vegetations-
databasen helt digitalt vilket troligtvis har gett en större noggrannhet (jmf metod 
från Marklund, 1995). Vid uppföljningen år 2006 har det med hjälp av vegeta-
tionsdatabasen upptäckts en del tolkningar i 1995 års landskapsanalys som inte är 
jämförbara med 2006 års metod. Dessa har korrigerats i denna studie för att göra 
de båda analyserna mer jämförbara (se tolkningen av respektive element).  

2.2 Tolkningen   
Nedan beskrivs hur respektive landskapselement medtagna i analysen har tolkats i 
2006 års kartering. För vissa element finns också beskrivet hur 1995 års resultat 
har omarbetats i samband med den jämförande analysen. 

2.2.1 Vägar (inkl. skogsbilvägar) 

Vägar som tillkommit under perioden 94-04 har karterats. Samtliga är skogsbil-
vägar och flera fanns tidigare i fastighetskartan (2003) som ”traktorstigar” men 
har nu bedömts ha förbättrats (vägbeläggning har lagts). Tolkningen har skett i 
IRF-ortot. 

I GIS-skiktet i karteringen av nytillkomna vägar 94-04 har vissa vägar delats upp i 
segment men hänger samman som en hel väg. Dessa har i rapporten slagits ihop 
för att bättre visa på antalet nytillkomna vägar samt för att resultatet ska bli jäm-
förbart med 1995 års analys. 

I 2006 års analys jämförs den sammanlagda längden av nytillkomna vägar med 
den totala längden av alla enskilda vägar i undersökningsområdet, baserat på 
lantmäteriets data från 2005. Den procentuella ökningen jämförs inte med den 
från 1995 års rapport, då data från vägkartorna inte är jämförbara. 
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2.2.2 Bryn mellan skogsmark och jordbruksmark 

Metoden går ut på att kartera alla försvunna brynmiljöer, som tidigare gränsade 
mot kulturmark. Det räcker att det står kvar en (sammanhängande) enkelrad med 
träd mot kulturmarken, för att det skall räknas som ett bryn och därför inte tas 
med i karteringen.  

Försvunna bryn togs fram som en GIS-analys ur hyggen 94-04 tillsammans med 
vegetationskartan. Begränsningslinjerna mellan nya hyggen och kulturmark val-
des ut som denna kategori. Kategorin har sedan vidareuppdelats i hyggesbrynzon 
mot kulturmark av typen frodig myr (fd slåttermark), igenväxt kulturmark och 
övrig kulturmark (åker-, ängs- och hagmark, motsvarande 1995 års brynkarte-
ring). 

Eftersom brynkarteringen har vidgats sedan 1995 års analys, då enbart bryn mot 
övrig kulturmark karterades, ingår inte de två förstnämnda kategorierna i den jäm-
förande analysen mellan de två perioderna.  

I GIS-skiktet i karteringen av försvunna bryn 94-04 har vissa bryn delats upp i 
segment trots att de hänger samman som en hel brynzon. Dessa har i rapporten 
slagits ihop för att bättre visa på antalet nytillkomna bryn samt för att data ska bli 
jämförbara med 1995 års analys. 

2.2.3 Alléer 

Trädrader finns utmärkta i vegetationskartan. Alléerna är en delmängd av dessa 
och kunde alltså lätt återfinnas med hjälp av vegetationskartan. Tolkningen har 
skett i IRF-ortot. 

Alléerna som karterades under perioden 84-94 finns inte redovisade som GIS-data 
eller som kvantifierade resultat i rapporten 1995. Däremot noterades i rapporten 
att inga förändringar påträffats under perioden, vilket bör innebära att de alléer 
som finns i 1994 års flygfoton (som har studerats för karteringen av perioden 94-
04) även fanns år 1984 i samma antal och längd. Därför är en jämförelse mellan 
perioderna ändå möjlig. 

2.2.4 Skogsmark som öppnats (hyggen) 

Nya hyggen har karteras utöver de hyggen som finns sammantaget i vegetations-
kartan och karteringen 84-94. De ligger huvudsakligen inom mogen och äldre 
skog i vegetationskartan. Dock har även en del ytor som var ungskog enligt vege-
tationskartan 1994 tolkats som hyggen 94-04. Geometrin från vegetationskartan 
har följts och de nya karterade hyggena har inte överlappat hyggena från 84-94.  

Tolkningen har utförts i 3D (StereoAnalyst) och har mestadels varit problemfri. 
Några torrare myrar, delar av hällmarkstallskogen var förväxlingsbara samt att 
hyggen på mycket rik mark kan vara förväxlingsbar med gräsmark. 

Kraftledningsgator har ej klassats som hyggesmark. 

Hyggesarealen har jämförts med den totala arealen skogsmark i undersöknings-
området, hämtad från vegetationsdatabasen. Den har bedömts utgöra den totala 
skogsarealen för både perioden 84-94 och 94-04. De kategorier som klassats som 



LANDSKAPSFÖRÄNDRINGAR I SVARTÅDALEN-HÄLLESKOGEN 
 

11 

skogsmark i skogsfasskiktet är hygge, ungskog, vuxen skog, äldre skog och gam-
mal skog. De kategorier som inte klassats som skogsmark är kraftledningsgator 
och övrig mark som bedömts som ”ej skogsmark” i ytskiktet. 

Karteringen av hyggen 84-94 innehåller en hel del ytor som i vegetationsdataba-
sen tolkats som kraftledningsgator, ungskog, kulturmark, mm. Eftersom dessa inte 
ingår enligt 2006 års metod och eftersom vegetationsdatabasen till stor del legat 
till grund för 2006 års tolkning så undantas dessa ytors areal (totalt 372,8 ha) från 
den jämförande analysen. Vissa av de karterade hyggena i 1995 års analys utgår 
på dessa grunder helt (inte bara en arealminskning) och därför kommer även hyg-
gesantalet att minska. Gränsen drogs där < 3 % av hygget låg inom ”rätt” 
markslag i vegetationsdatabasen, då togs ytan bort helt. Antalet hyggen som utgår 
är 66 st av totalt 254 ursprungliga hyggen i 1995 års kartering. 

2.2.5 Jordbruksmark som växt igen 

Utsökning av kulturmarker (åker -, ängs - och hagmark) ur vegetationskartan har 
genomförts. I kulturmarken har våt äng och frodiga alluviala (översilade) kärr 
inkluderats samt trädklädda hagmarker (med trädtäckning 10-50% ). 

Igenväxningsytorna har karterats inom dessa vegetationstyper undantaget ytor 
som tidigare klassats som igenvuxna (i vegetationskartan eller i karteringen 84-
94). Ytor över 0,25 ha med över 30 % krontäckning av träd- eller buskar har räk-
nats som igenväxta. Att igenväxningen är signifikant har kontrollerats mot 1994 
års flygbilder. Tolkningen har utförts i IRF-ortot. 

Vid flygbildstolkningen 2006 återfanns igenväxningsytor (11 st, totalt 36,5 ha) 
som enligt 2006 års metod borde ha ingått i karteringen 84-94. Denna areal har 
lagts till 1995 års resultat och antalet igenväxningsmarker har ökats med 10 (ett av 
områdena var en utökning av en tidigare igenväxningsmark), detta för att göra den 
jämförande analysen så korrekt som möjligt. 

2.2.6 Jordbruksmark som röjts 

En utsökning ur vegetationskartan av planterade och spontant igenväxande kul-
turmarksytor fr.o.m. 1940-talet har utförts. Röjningsytorna ligger huvudsakligen 
inom igenväxningsytorna från karteringen 84-94 och/eller inom vegetationskar-
tans igenväxningsytor. 

Att röjningen är signifikant har dubbelkollats i 1994 års IRF-bilder. En förändring 
på minst 30 % skall ha noterats för att ytan ska klassas som röjd. Även trädbe-
klädda hagmarker har ingått i karteringen. Tolkningen har utförts i IRF-ortot. 

Metoden för att söka ut röjd jordbruksmark innehöll inga procentsatser vid karte-
ringen 84-94. Därför är resultaten inte helt jämförbara. 

2.2.7 Viltvatten 

Av människan ny- eller återskapade öppna vattenytor som tillkommit under peri-
oden 94-04 har karterats. Metoden följer karteringen 84-94. 

 



LANDSKAPSFÖRÄNDRINGAR I SVARTÅDALEN-HÄLLESKOGEN 
 

12 

3 Resultat och kommentarer 

Här presenteras resultaten av tolkningarna både från år 1995 och år 2006, upp-
delat på respektive landskapselement. Det görs även en jämförelse mellan föränd-
ringarna från de båda perioderna, för att följa hur utvecklingen sker över tid. Re-
sultaten från 1995 års analys är hämtade från Marklunds rapport och i vissa fall 
bearbetade enligt metodbeskrivningen. 

3.1 Vägar 
Antalet nytillkomna vägar har minskat under perioden 94-04 jämfört med perio-
den 84-94 och likaså har medellängden på vägarna minskat den senaste perioden 
(se tabell 1). Eftersom de nytillkomna vägarna uteslutande är skogsbilvägar under 
båda perioderna så är det intressant att jämföra med antalet nytillkomna hyggen 
under motsvarande perioder (se figur 3). Till skillnad från antalet nya vägar så har 
antalet nya hyggen ökat den senare perioden. Att inte vägnätet ökat i samma ut-
sträckning kan bero på att de nya hyggena ligger i anslutning till gamla hyggen 
med ett befintligt vägnät. Det kan också bero på att de nya hyggena i större ut-
sträckning än under föregående period ligger i anslutning till jordbruksmark, 
också med ett befintligt vägnät kopplat till sig. Detta skulle stödja resultatet av 
försvunna bryn, se avsnitt 3.2. 

 
 Tillkomna 

vägar: 
Antal 
objekt 

Tillkomna 
vägar: 
Väglängd 
(km) 

Medelväglängd 
(km) 

Total längd 
på enskilda 
vägar (km) 

Ökning av 
enskilda 
vägnätet (%) 

84-94 14 14,1 1,0 ----------------- ---------------- 

94-04 10 4,2 0,4 144,5 3,0 

Förändring 
(%) 

-28,6 -70,0 -58,0 ----------------- ---------------- 

Tabell 1 Sammanställning av alla nytillkomna vägar under perioderna 84-94 och 94-04, 
samt en jämförelse mellan de båda undersökningsperioderna. För den senaste perioden 
(94-04) har även en jämförelse med det totala enskilda vägnätet (enligt översiktskartan) i 
undersökningsområdet gjorts (data från år 2005). 
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Figur 3. Antalet nya vägar och nya hyggen under perioderna 84-94 och 94-04. 
  

3.2 Bryn mellan skogsmark och kulturmark  
Antalet och den totala längden av försvunna bryn mot kulturmark har ökat under 
perioden 94-04 jämfört med perioden 84-94, samtidigt som medellängden för en 
försvunnen brynzon har minskat under samma period (se tabell 2).  

 

 Antal försvunna 
bryn 

Total längd (m) Medellängd (m) 

84-94 42 8 954,2 213,2

94-04 96 17 179,1 178,9

Förändring 
(%) 

129 92 -16

Tabell 2. Sammanställning av försvunna bryn samt en jämförelse mellan de båda 
undersökningsperioderna 
 

Eftersom försvunna bryn enbart karteras där det har uppstått ett hygge är det in-
tressant att jämföra dessa förändringar med förändringar i hyggesantal och arealer. 
Resultaten stämmer bra överens med antalet hyggen och medelarealen på hyggen 
som också ökat respektive minskat under motsvarande tidsperioder (se figur 4 och 
5). Dock går det från tabell 2 och 4 att notera att antalet försvunna bryn har ökat 
mer än antalet nytillkomna hyggen från perioden 84-94 till perioden 94-04. Detta 
kan dels bero på att större andel hyggen har tillkommit i direkt anslutning till 
kulturmark under den senaste perioden. Det kan också bero på en minskande ten-
dens till att spara brynmiljöer mot jordbruksmark. 
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Som nämnts i metoden tas inte brynzoner mot frodig myr och igenväxt kulturmark 
med i jämförelsen med 84-94 års data. Men tabell 3 och figur 6 visar att de utgör 
ungefär en ¼-del av den totala försvunna brynzonen mot kulturmark under perio-
den 94-04. 

Figur 4. Antalet försvunna bryn och nya hyggen under perioderna 84-94 och 94-04 

Figur 5. Medellängd respektive medelareal på försvunna bryn respektive nya hyggen 
under perioderna 84-94 och 94-04 



LANDSKAPSFÖRÄNDRINGAR I SVARTÅDALEN-HÄLLESKOGEN 
 

15 

 

 Antal Total längd (m) Medellängd (m) 

Bryn mot åker-, ängs- och hagmark 96 17 179 179 

Bryn mot frodig myr 14 2542 182 

Bryn mot igenväxning 1994 el 2004 15 2510 167 

Tabell 3. Sammanställning av de olika typerna av försvunna brynzoner karterade under 
perioden 94-04 
 

bryn mot åker-
ängs- och
hagmark
bryn mot frodig
myr

bryn mot
igenväxning 94 el
04

 
Figur 6. Diagrammet visar fördelningen mellan de olika kulturmarkerna som har fått 
försvunna brynzoner i 2006 års kartering, mätt i brynets totala längd (m). 
 

Det som inte har tagits med i analysen men som är viktigt att tänka på, är att det 
även uppstår nya bryn när skog växer upp igen. Är arealen skogsmark konstant i 
ett område och avverkningstakten jämn och hållbar över tid, så bör förhoppnings-
vis tillkomna bryn motsvara försvunna bryn i ett längre tidsperspektiv. Problemen 
som kvarstår i dessa fall är att kontinuiteten försvinner när bryn försvinner. Även 
om brynen uppstår på nytt några decennier senare, är det alltid bättre att spara 
bryn vid hyggesavverkning för att behålla arternas livsmiljöer. 

3.3 Alléer 
Tre alléer karterades under perioden 94-04. De har en sammanlagd längd på 453 
m och en medellängd på 151 m. Alla tre alléerna fanns i samma längd både 1994 
och 2004. Det kan därför antas (se metodbeskrivning) att det inte heller skett nå-
gon förändring mellan perioderna 84-94 och 94-04.  

År 1991 införde regeringen ett generellt biotopskydd för bl.a. alléer, vilket betyder 
att det inom ett biotopskyddsområde inte får bedrivas verksamhet eller vidtas åt-
gärder som kan skada naturmiljön. Därför kommer förhoppningsvis de alléer som 
finns idag att finnas kvar även i framtiden, förutsatt att de föryngras kontinuerligt. 
I Västmanlands län har det mellan år 2007 och 2010 varit möjligt att få ekonomisk 
ersättning för att vårda, föryngra och nyplantera alléer där gamla tidigare funnits. 
Detta har bl.a. resulterat i många nya alléträd. 

3.4 Skogsmark som öppnats (hyggen) 
Antalet nya hyggen har ökat med mer än 50% den senaste undersökningsperioden, 
medan medelarealen har minskat med över 20% (se tabell 4 samt figur 5 och 6). 
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Skillnaden som kan märkas är att ökningen enbart består av hyggen som är 
mindre än 3 ha (se tabell 5), vilket har dragit ner medelarealen. Ser man på den 
totala arealen hyggesmark 84-94 och 94-04 så skiljer den sig inte markant och 
med tanke på den relativa osäkerheten i att jämföra data framtaget med så olika 
förutsättningar, kan man inte dra några slutsatser om påtagliga förändringar i 
skogsbruket mellan de båda perioderna. 

 

 Antal 
nya 
hyggen 

Total 
areal av 
nya 
hyggen 
(ha) 

Medelareal 
på nya 
hyggen (ha) 

Totala arealen skog i 
undersökningsområdet 
(ha) 

Andel nya 
hyggen av den 
totala 
skogsarealen 
(%) 

84-94 188 1 071,0 5,7 17 045,9 6,3

94-04 285 1 275,3 4,5 17 045,9 7,5

Förändring 
(%) 

51,6 19,1 -21,4 0 19,1

Tabell 4. Sammanställning av alla nytillkomna hyggen 84-94 och 94-04, samt en jämfö-
relse mellan de båda undersökningsperioderna. Det har även gjorts en jämförelse mellan 
arealen nytillkomna hyggen och den totala arealen skogsmark i undersökningsområdet 
(data från vegetationsdatabasen 1994). 
 

En notering som kan göras är att medelarealen på de hyggen som togs bort från 
84-94 års data i den jämförande analysen (se metod, tolkningen) också är mindre 
än 3 ha och därför skulle de ha dragit ner medelarealen om de tagits med. En risk 
med att de borttagna hyggena är så små är att de möjligtvis kan ha förskjutits i 
1995 års analys, t.ex. vid hantering av de handritade överläggen, och därmed 
hamnat på icke hyggesmark. Då har de i våra nya analyser tagits bort samtidigt 
som de ”riktiga” hyggena inte karterats in. Om man räknar med dessa borttagna 
hyggen blir den totala hyggesarealen för de respektive undersökningsperioderna 
nästan lika stor och antalet nytillkomna hyggen också mera likt. 

 
84-94 94-04  

Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Hyggen med areal <3 ha: 125 49,2 160 56,1

Hyggen med areal 3-10 ha: 87 34,3 87 30,5

Hyggen med areal >10 ha: 42 16,5 38 13,3

Tabell 5. Fördelning av hyggesarealer för perioderna 84-94 och 94-04. 
   

3.5 Jordbruksmark som växt igen 
I Svartådalsområdet har det växt igen mycket jordbruksmark under båda tidsperi-
oderna och det verkar vara relativt unikt för länet. I Marklunds rapport från 1995 
jämförs igenväxningen i de fyra olika, representativa områdena i länet under peri-
oden 84-94. När yttre faktorer räknats bort var det enbart i Svartådalen där det 
kunde märkas en större areal igenväxning av kulturlandskapet. Detta visar på hur 
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olönsamt det är att hålla svårbrukade marker med låg avkastning i hävd i dagens 
moderna jordbruk. Det kan också bero på att Svartådalens ohävdade marker till 
stora delar består av fuktängar, vilka snabbare växer igen med vide och sly än 
steniga och torra marker. 

Mellan de båda perioderna märks dock en markant skillnad, där igenväxningen 
har minskat drastiskt den senare perioden (se tabell 6). I ett område som Svartå-
dalen, med höga naturvärden knutna till hävd och öppna landskap (se områdes-
beskrivningen), är detta mycket positivt. Den stora minskningen av nya igenväx-
ningsmarker har mycket att göra med återupptagen hävd på många marker i sam-
band med naturvårdsprojekt och lokalproducerat naturbeteskött, samt EU:s miljö-
ersättning för att hävda betesmarker och slåtterängar. 

 
 Antal nya igenväxta 

områden 
Total areal av nya igenväxta 
områden (ha) 

Medelareal 
(ha) 

84-94 21 168,9 8,0 

94-04 26 46,7 1,8 

Förändring 
(%) 

23,8 -72,4 -77,7 

Tabell 6. Sammanställning över nya igenväxta jordbruksmarker under de båda perio-
derna 84-94 och 94-04, samt en jämförelse däremellan 

3.6 Jordbruksmark som röjts 
Det har skett stora röjningsinsatser i Svartådalen sedan 1984, då övervakningen 
startade. De största insatserna skedde under den första perioden (84-94) och i 
nästa period minskade arealen röjda marker till ungefär hälften (se tabell 7). Men 
som nämnts i föregående avsnitt minskade även ny igenväxt jordbruksmark dras-
tiskt under den senare perioden och minskningen av nyröjd mark beror därför 
troligtvis på att det inte funnits ett lika stort röjningsbehov. 

 

 Antal nya röjda 
områden 

Total areal av nyröjd 
jordbruksmark (ha) 

Medelareal 
(ha) 

84-94 15 127,7 8,5

94-04 12 55,5 4,6

Förändring 
(%) 

-20,0 -56,6 -45,7

Tabell 7. Sammanställning över nyröjda jordbruksmarker under de båda perioderna 84-
94 och 94-04, samt en jämförelse däremellan 
 

Det som också kan noteras, om man jämför med igenväxt jordbruksmark under 
samma tidsperiod, är att arealen nyröjd mark överstiger arealen nyligen igenväxt 
mark den senare perioden (se figur 7). Det motsatta förhållandet råder för perio-
den 84-94. En jämförelse i siffror visar att den öppna jordbruksmarken minskar 
med 41 ha under den tidigare perioden men ökar med 9 ha den senare perioden. 
Totalarealerna av röjd och igenväxt jordbruksmark kan jämföras med den totala 
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arealen jordbruksmark i området som år 2009 uppgick till ca 4420 ha i bruk, varav 
ca 720 ha var betes- och slåttermark (övergiven jordbruksmark är inte med-
räknad). Det bör tilläggas att i princip alla nyröjda marker från båda perioderna 
ligger i någon form av hävd i dag (de är registrerade som jordbruksmark), främst 
genom bete och slåtter.  
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Figur 7. En jämförelse mellan arealen nyröjd jordbruksmark och nya igenväxta områden 
under perioderna 84-94 och 94-04. 
 

3.7 Viltvatten 
Anläggningen av viltvatten i undersökningsområdet sker i relativt liten 
utsträckning (tabell 8). Det är därför svårt att utläsa några trender, vare sig ur areal 
eller ur antal nytillkomna viltvatten. I varje period har ett större viltvatten anlagts 
och de övriga har varit marginella till arealen räknat (se figur 8 och 9). Men även 
små viltvatten har en viktigt biologisk funktion i odlingslandskapet och de skall 
därför inte förbises. Vad gäller perioden 94-04 låg det mindre vattnet kopplat till 
det större i ett kanalsystem. Båda dessa nytillkomna vatten 94-04 samt det stora 
vattnet från 84-94 sköts m.h.a. EU:s ersättningar för skötsel av våtmarker. 



LANDSKAPSFÖRÄNDRINGAR I SVARTÅDALEN-HÄLLESKOGEN 
 

19 

 

 Antal nya viltvatten Total areal nya viltvatten (ha) Medelareal (ha) 

84-94 3 3,7 1,2 

94-04 2 0,5 0,2 

Förändring (%) -33,3 -87,0 -80,5 

Tabell 8. Sammanställning av nytillkomna viltvatten under de båda undersökningsperio-
derna 84-94 och 94-04, samt en jämförelse däremellan 
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 Figur 9. Nyanlagda viltvatten under perioden 94-04 (2 st) 

Figur 8. Nyanlagda viltvatten under perioden 84-94 (3 st) 
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4 Slutsatser 

4.1 Metod 
Fjärranalys är ett bra och kostnadseffektivt sätt att bedriva miljöövervakning på 
landskapsnivå. Förändringar som har betydelse för den biologiska mångfalden och 
miljön i stort kan karteras, kvantifieras och följas upp under utvalda tidsperioder 
så att långsiktig statistik och områdeskunskap finns sparad i framtiden. Efter 
metodutvecklingen 1995 så har vissa landskapselement, de som ingår i denna rap-
port, valts ut för uppföljning. Dessa element kan karteras utan större svårigheter 
och ger mycket information om området. 

Det som kan noteras i en jämförelse mellan de båda perioderna, utöver de faktiska 
resultaten, är förbättringen i metoden och i de materiella förutsättningarna p.g.a. 
den tekniska utvecklingen. Ortofotona från år 2004 fanns tillgängliga digitalt och i 
bättre kvalitet än de från år 1994, som i sin tur var av betydligt bättre kvalitet än 
de från år 1984. Även karteringen kunde göras digitalt i den senare analysen. 
Detta gav en mer exakt analys, även om jämförelsen mellan de olika 
tidsperioderna blev svårare, vilket har påverkat resultatet. I denna rapport har vi 
till viss del kompenserat för detta (se metodbeskrivningen). Skulle en uppföljning 
göras om 10 år kommer jämförelsen troligtvis bli mer exakt, men förbättrad 
teknik kommer alltid att utgöra en felkälla i jämförande analyser över lång tid.  

4.2 Förändringar i Svartådalen-Hälleskogen 
Svartådalen-Hälleskogen är ett intressant område att följa över tiden. Inom om-
rådets jordbrukslandskap har det skett stora förändringar sedan 1984 men i lång-
sammare takt efter 1994. Jordbruksmark förändras mycket under en kort tidspe-
riod om den tas ur hävd. Ett område som Svartådalen, med delvis svårbrukade 
marker och relativt låg avkastning, är beroende av många utomstående faktorer, 
såsom jordbruksersättningar och efterfrågan på lokalproducerat naturbeteskött, för 
att kunna fortsätta brukas med ekonomisk lönsamhet 

Den brukade skogsmarken har inte förändrats mycket i skötsel. Eftersom en rela-
tivt liten areal av skogsmarken är skyddad natur så kommer avverkningarna tro-
ligtvis att fortsätta i likartad utsträckning även i framtiden. 

Övervakningen av Svartådalen-Hälleskogen kan inte ses som representativt för 
hela länet, då det bara utgör ett av de fyra ursprungliga områdena (se inledning) 
som skiljer sig från de övriga. Det ursprungliga syftet med landskapsanalysen 
(från 1995), att ha en kontinuerlig uppföljning och kartering av hela länet i form 
av de fyra representativa områden som valts ut, har därför försvagats. Den här 
rapporten kan främst ses som en uppföljning av området Svartådalen-Hällesko-
gen.  
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4.3 Framtiden 
Landskapsövervakning i Västmanlands län kommer i framtiden att ske i samar-
bete med NILS-inventeringen (http://nils.slu.se/), en nationell miljöövervakning 
som drivs av SLU på uppdrag av Naturvårdsverket. Ett utvecklingsarbete inom 
NILS, kallat Lill-NILS, har bedrivits för att på bästa sätt kunna anpassa och för-
djupa NILS i syfte att ge landskapsdata på regional nivå. Länsstyrelsen i Örebro 
leder arbetet och i övrigt ingår förutom Länsstyrelsen i Västmanlands län även 
övriga länsstyrelser i Mälardalen och ytterligare några. Utvecklingsarbetet har till 
stor del utförts av utförarorganisationen för nationella NILS inom SLU och i sam-
verkan med Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket och den terrestra habitatupp-
följningen inom Natura 2000. 

Tanken är att ett samarbete mellan länen i den regionala övervakningen ska kunna 
hålla kostnaderna nere för varje län och därigenom göra en kontinuerlig uppfölj-
ning möjlig. De fyra naturtyper projektet i första hand har riktat in sig på är; små-
biotoper och gräsmarker i jordbrukslandskapet, myrar och stränder. För det tre 
förstnämnda har reguljär övervakning startat under hösten 2009. 

Någon ny uppföljning i Svartådalen-Hälleskogen eller de övriga representativa 
områdena i länet är däremot inte planerad. Det är dock möjligt att följa upp övriga 
områdens förändring 1994-2004, då hela länet har flygfotograferats år 2004. Det 
finns också en möjlighet att följa upp områdena i framtiden med nya flygbilder år 
2014 eller däromkring, om ekonomiskt utrymme finns.  
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