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FÖRORD 
Detta är slutrapporten från Mistraprogrammet RESE Miljömål, som 
pågått under en treårsperiod, 2003-2005. 

RESE Miljömål kom till efter diskussioner med Mistras kansli inför 
RESE-programmets (Remote Sensing for the Environment) avslutning. 
Inom RESE hade flera intressanta aktiviteter tagit form som syftade till 
att införa fjärranalysbaserade metoder hos olika användare. Under 
diskussionerna fann man det angeläget att ordna med en så kallad 
stafettväxling där pågående införandeprojekt och tillkommande projekt 
med samma syfte gavs möjlighet att leva vidare med viss finansiering 
från Mistra. Användarna förväntades visa engagemang och intresse 
genom att bidra till minst halva budgeten.  

Då flertalet av projekten berörde de vid den tiden nyformulerade 
nationella miljömålen sattes namnet på denna stafettväxlingsfas till 
RESE Miljömål för att antyda att fjärranalys förutspås bli ett viktigt 
hjälpmedel för att följa upp dessa mål. 

Tack vare den grund som tidigare lagts av RESE-programmet när det 
gäller metodutveckling, forskarsamarbete, kundkontakter mm, samt 
det faktum att det fanns en kontinuitet när det gäller programstyrelsen 
sammansättning och projektutförare, har relativt många 
användarprojekt och relaterade aktiviteter kunnat genomföras trots en 
förhållandevis liten budget, 1 MSEK/år från Mistra och knappt det 
dubbla från användare och intressenter. Programmet har kunnat bygga 
på befintliga nätverk och mindre resurser har lagts på interna 
programgemensamma aktiviteter. 

Vi kan med tillfredsställelse konstatera att flera projekt har lett till 
operativ drift och lever vidare på egna meriter. Seminarier, workshops 
och internationella aktiviteter som genomförts ser vi också en 
fortsättning på efter att RESE Miljömål avslutats. Det gäller bl.a. 
Skåvsjöholmsseminariet, som ser ut att kunna bli en återkommande 
aktivitet för att samla användare, tjänsteleverantörer och forskare. 

Från programstyrelsen och programledningen vill vi rikta ett stort tack 
till alla som medverkat i programmet. Tack vare ett nära samarbete 
mellan användare och projektutövare, som funnits i detta program men 
som också nu börjar prägla svensk fjärranalys i allmänhet, är vår 
uppfattning att vi i Sverige ligger långt framme internationellt sett när 
det gäller praktiska och rutinmässiga tillämpningar av fjärranalys även 
om mycket återstår att göra. 

Erik Normark    Stigbjörn Olovsson 
Programstyrelsens ordförande   Programledare 
RESE Miljömål    RESE Miljömål 
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1 Introduktion 
I denna slutrapport ges en översikt av genomförda projekt och 
aktiviteter från Mistra-programmet RESE Miljömål samt en ekonomisk 
redovisning i bilaga. Mer omfattande information om såväl RESE som 
RESE Miljömål kan nås via Mistras hemsida där länkar till bl.a. RESEs 
hemsida finns. 

RESE Miljömål genomfördes under perioden 2003–2005 som en 
staffettväxlingsfas efter Mistra-programmet ”Remote Sensing for the 
Environment, RESE” som avslutades 2003.  RESE var den hitintills 
största svenska satsningen på ett forskningsprogram inom tillämpad 
fjärranalys. Inom RESE deltog cirka 60 personer fördelade på 6 olika 
forskningsområden under en sexårsperiod, 1997-2003.  

Projekten som genomförts inom RESE Miljömål bygger på resultat från 
RESE-programmet och har utförts i nära samarbete med olika 
användarorganisationer och intressenter. De senare svarade också för 
den större delen av projektens finansiering. Samtliga projekt har haft 
som mål att skapa en grund för olika miljötillämpningar med koppling 
till de svenska miljökvalitetsmålen där satellitbaserad information kan 
komma till användning. Sammantaget syftade RESE Miljömål till att: 

•	 stabilisera användarmarknaden för fjärranalysapplikationer; 

•	 växla över från utveckling till kommersiella projekt; 

•	 utveckla kontakterna mellan forskning och användare; 

•	 skapa en grund för bredare nyttjande av satellitdata i samhälls- 
planering/näringsliv. 

2 Programstyrelse och ledning 
I syfte att skapa kontinuitet har RESE Miljömål haft en styrelse där 
ordförande och tre av styrelseledamöterna även satt i RESEs styrelse. 
Därutöver ingick Stigbjörn Olovsson, programledare för RESE 
Miljömål, i styrelsen. Conny Jacobson, Metria Miljöanalys, har varit 
biträdande programledare och adjungerad till styrelsen som 
sekreterare. Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Erik Normark, ordförande Holmen Skog AB 
Gunnar Aneer Länsstyrelsen i Stockholms län 
Urban Emanuelsson Centrum för biologisk mångfald 
Ola Inghe  Naturvårdsverket 
Stigbjörn Olovsson Metria 

5 



3   

M E T R I A   

Projektöversikt 
Med utgångspunkt från diskussioner som påbörjades inom RESEs 
styrelse under hösten 2002 startades inledningsvis sju användarprojekt 
inom RESE Miljömål. Därefter har ytterligare fem användarprojekt 
startats. För projekten har avtal upprättats med utförare och 
medfinansiärer som reglerar åtagande, tid- och betalningsplan, 
rapportering mm. Projekten redovisas i nedanstående tabell: 

Användarprojekt Användare/Intressent Utförare 
1. Vattendirektivets implementering Länsstyrelsen i Dalarnas län, 

Naturvårdsverket, 
Rymdstyrelsen 

Biostokastikum, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Bo Ranneby 

2. Örebro läns tillgångar på 
skyddsvärda skogsmiljöer 

Länsstyrelsen i Örebro län Institutionen för naturvetenskap, Örebro 
universitet 
Grzegorz Mikusinski 

3. Fusion av miljömålsindikatorer Länsstyrelsen i Jämtlands län Institutionen för naturgeografi och kvartär
geologi, Stockholms universitet 
Maj-Liz Nordberg 

4. Fjällvegetationsstatus för nationell 
miljöövervakning 

Naturvårdsverket Institutionen för skoglig resurshushållning och 
geomatik, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Mats Nilsson 

5. Nästa generation av ”Baltic Algae 
Watch System, BAWS III” 

Länsstyrelsen i Stockholms 
län 

SMHI 
Bertil Håkansson 

6. Miljöövervakningsprogram för 
Dalarnas och Gävleborgs län 

Länsstyrelserna i Dalarnas 
och Gävleborgs län 

Biostokastikum, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Bo Ranneby 

7. Brist- och traktanalys inom 
regioner och landskap (BIOMAN) 

Sveaskog Institutionen för naturvårdsbiologi, Sveriges 
Lantbruksuniversitet 
Per Angelstam 

8. Röjnings- och gallringsplanering 
med fjärranalys 

Holmen Skog AB Metria Miljöanalys 
Erik Willén 

9. Generalisering av kNN-data SLU, SUFOR, 
Naturvårdsverket 

Institutionen för skoglig resurshushållning och 
geomatik, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Mats Nilsson 

10. Kartering av humösa sjöar med 
satellitdata 

Naturvårdsverket Metria Miljöanalys 
Conny Jacobson 

11. Enforma Natur Länsstyrelser, Rymdstyrelsen, 
Naturvårdsverket 

Metria Miljöanalys 
Eva Ahlcrona 

12. Habitatmodellering  INCLUDE, NINA, Norsk 
Romsenter 

Centrum för biologisk mångfald 
Andreas Seiler 

Förutom användarprojekten har RESE Miljömål även haft rent 
styrelseinitierad verksamhet. Denna är i korthet som följer: 

Aktivitet Primär målgrupp Syfte i korthet 
1. Fjärranalysseminarium Fjärranalysanvändare, 

tjänsteleverantörer och 
forskare 

Bidra till att resultat från RESE Miljömål och 
liknande fjärranalysprojekt kommer till bredare 
användning 

2. Studie- och kontaktresa Tjänsteleverantörer och 
forskare 

Bidra till att resultat från RESE Miljömål och 
liknande fjärranalysprojekt kommer till bredare 
användning – även utanför Europa 

3. Information via websida Fjärranalysanvändare Väcka intresse för fjärranalysmetoder och ge 
kontaktvägar för att gå vidare 

4. Skriftliga rapporter, broschyrer etc Fjärranalysanvändare och 
utvecklare 

Bidra till att resultat från RESE Miljömål och 
liknande fjärranalysprojekt kommer till bredare 
användning 
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4 Ekonomi 
Under RESE Miljömåls tre verksamhetsår har finansieringen från Mistra 
uppgått till 3 MSEK. Utöver denna finansiering har användar- och 
intressentfinansieringen, i form av projektmedel och eget arbete, till 
RESE Miljömål uppgått till 5,3 MSEK, vilket ger en sammantagen 
omslutning av 8,3 MSEK. Den kompletterande finansieringen uppgår 
således till 64%. Därigenom är Mistra en klar minoritetsfinansiär vilket 
var ett villkor i avtalet mellan RESE Miljömål och Mistra. 

En ekonomisk redovisning av RESE Miljömål finns i bilaga till denna 
rapport. 

5 Resultat och resultatspridning 
Varje projekt har haft sin egen resultatspridning och dessutom har 
RESE Miljömål centralt arbetat för att sprida resultat och öka 
kontakterna mellan forskare, tjänsteleverantörer och användare. I 
denna slutrapport redovisas användarprojekten först, därefter den 
programgemensamma verksamheten. 

En aspekt på resultaten från RESE Miljömål är i vilken grad det lett till 
förändringar hos användarna för att använda fjärranalys effektivare, i 
arbetet för att nå miljömålen (eller för att följa upp arbetet mot dem). 
När det gäller Naturvårdsverket och länsstyrelserna är vårt intryck att 
inget enskilt större genombrott gjorts, men att många fler inom 
organisationerna nu är positiva till ökad användning av fjärranalysdata 
än vad som var fallet då RESE Miljömål startade. 

Från en länsstyrelsehorisont har RESE Miljömål levererat flera 
produkter som är klart intressanta ur miljömålsuppföljningsperspektiv, 
men också ur naturvårds- och miljöövervakningssynvinkel. Samtidigt 
kan man konstatera att fjärranalysmognaden och resurserna för att 
arbeta med fjärranalys är väldigt varierande från länsstyrelse till 
länsstyrelse. Några länsstyrelser ligger långt framme, medan andra har 
långt att gå innan kunnande och utrymme för fjärranalysteknik finns på 
plats. De goda exempel som RESE Miljömål har tagit fram kan bli en 
sporre om resultaten sprids på ett effektivt sätt och via rätt kanaler, t.ex. 
via workshops och seminarier. 

När det gäller andra användare är Sveaskog och Holmen Skog 
intressanta exempel. Båda hade varsitt projekt inom RESE Miljömål. 
Holmen Skog har ökat sin användning av fjärranalys väsentligt och 
Sveaskog har använt resultaten i samband med upprättandet av 
Ekoparksplaner. 

Från projektutförarnas sida har den tydliga betoningen på 
användarbehov och användarmedverkan i projektet alldeles säkert gett 
nya nyttiga erfarenheter. I flera fall ser vi att det inom RESE Miljömål 
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etablerade samarbetet mellan användare, tjänsteleverantörer och 
forskare fortsätter i såväl svenska som europeiska projekt, t.ex. inom 
ramen för GMES (Global Monitoring for Environment and Security). 
Metoder framtagna inom RESE Miljömål har också kommit till 
användning inom dessa projekt (se exempelvis avsnitt 5.6). 

De projekt som lett till tjänster som nu har planerade regelbundna 
uppdateringar etc. även efter att RESE Miljömål avslutats är Baltic 
Algae Watch System, BAWS III (ett system för övervakning av 
algblomning till havs) och kNN (ett system för skattning av 
virkesvolym med mera i skog), som enligt nuvarande planer ska 
uppdateras var femte år. BAWS III, som inte drivs kommersiellt, är en 
unik service för Östersjöområdet som har fått ett stort genomslag och 
rönt mycket stor uppskattning bland allmänheten, media, forskare och 
de tre marina informationscentralerna. kNN har idag ett 50-tal 
användare, främst myndigheter och forskningsinstitutioner.   

Ett annat mål för RESE Miljömål var att utveckla kontakterna mellan 
forskning och användare. Det stora intresset för fjärranalysseminariet 
2005, som planeras att bli en återkommande aktivitet vart annat år, är 
glädjande ur det perspektivet. Även workshopen om Enforma Natur 
bidrog till detta, liksom seminariet om habitatmodellering som 
”växlade över” till det nya MISTRA-programmet Include.  

Vidare information om RESE och RESE Miljömål nås via Mistras 
hemsida, där länkar bl.a. finns till programmens gemensamma 
webbplats som ligger på www.metria.se. 

5.1 Vattendirektivets implementering 

Bakgrund och syfte 
Detta projekt inom RESE Miljömål ingick i ett större projekt, WFD
REMGIS, vars övergripande syfte var att för ramdirektivet för vattens 
genomförande bidra med underlag till en nationell handbok vad avser 
GIS-strategier och vattendirektivets rapporteringskrav, samt identifiera, 
testa och exemplifiera genomförandet av valda delar av direktivet där 
GIS och fjärranalys är lämpliga verktyg. Här ingår klassning av 
jordbruksmark med fjärranalys som ett moment vilket varit RESE 
Miljömålprojektets inriktning. Projektet har anknytning till 
miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”. 

Projektområde och projektarbete 
Genomförandet av olika delar av direktivet har testats i Dalälvens 
avrinningsområde. Fjärranalysdelen av projektet har genomförts i ett 
testområde i de centrala delarna av avrinningsområdet samt i form av 
en uppskalning för att täcka övriga delar av avrinningsområdet (se 
figur 1). 
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Klassningen genomfördes med satellitscener från fem olika tidpunkter 
– höst 1998, vår 1999, två sommarscener och en tidig höst 1999. Som 
referensdata användes blockdata, dvs. information om grödor och 
arealer som lantbrukarna sökt EU-stöd för, som ställts till förfogande av 
länsstyrelsen i Dalarnas län. Med samma metodik klassades grödor där 
scener från endast två respektive en tidpunkt användes för att 
utvärdera hur och i vilken utsträckning klassningsresultaten påverkas 
om satellitdatatillgången begränsas. 

Tre olika tematiska nivåer användes: gröda (havre, höstvete, råg etc.), 
grödgrupper (höstspannmål, våroljeväxter etc.) och en uppdelning i 
åkermark/betesmark utanför åker. Satellitdata från SPOT och Landsat 
användes. 

Resultat 
Metoden som användes för klassning av skogstyper med satellitdata 
inom RESEs användarprojekt wRESEx har vidareutvecklats för 
klassning av jordbruksgrödor. En utveckling som är nödvändig 
eftersom jordbruksskiften är så mycket mindre till ytan än 
skogsbestånd, vilket medför att mängden kantpixlar ofta utgör mer än 
hälften av antalet pixlar. 

Figur 1: Testområde för WFD-REMGIS 

Den klassningsmetod som utvecklats tillåter att olika typer av 
referensdata används. I de fall tillgången på referensdata är begränsad 
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kan därför nya data samlas in. Med det antal grödor (24 st) som använts 
inom testområdet behövs med den använda klassningsmetodiken 
information från ungefär 40 skiften som underlag för att klassa en hel 
scen. Detta under förutsättning att man ser till att få både geografisk 
spridning och data för samtliga klasser. 

Klassningsnoggrannheten på pixelnivå vid användandet av endast en 
bild är låg men resultaten är trots detta användbara vid tillämpningar 
rörande näringsläckage. Så kallade arealkorrigeringsmatriser beräknas 
och tillämpas, vilket ger väntevärdesriktiga arealer för olika grödor på 
delavrinningsområdesnivå. Denna typ av data kan sedan användas i 
t.ex. källfördelningsmodeller. 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
Projektet har utvecklat metodik som medger att jordbruksgrödor kan 
karteras årligen inom hela huvudavrinningsområden med redovisning 
av klassningens kvalitet på pixelnivå. Under förutsättning att molnfria 
satellitdata med god temporal upplösning finns tillgängliga kan 
metodiken ersätta och förbättra den information som blockdatabasen 
hittills gett miljöövervakningen vid källfördelningsmodellering och 
bedömning av diffus påverkan på ytvatten. 

Utförligare beskrivning av metodik och resultat ges i Ranneby & Yu 
(2003b). Kontakt har tagits med Bottenhavets vattendistrikt och 
metodiken har presenterats för dem vid två tillfällen. I övrigt har 
resultaten redovisats i samband med konferenser i Stockholm och Kina 
under 2005 (jfr. Yu & Ranneby, 2005). 

Referenser (urval) 
1.	 Ranneby, B. & Yu, J., 2003a: Remote sensing classification of environmental 

indicators. In Proceedings from 30th International Symposium on Remote Sensing 
of Environment, Honolulu November, 10-14, 2003. 

2.	 Ranneby, B. & Yu, J., 2003b: Classification of agricultural crops and quality 
assessment using multispectral and multitemporal images. Swedish University of 
Agricultural Sciences, Centre of Biostochastics, Report No 2003:7, ISSN: 1651-8543. 
http:// biostochastics.slu.se 

3.	 Yu, J. & Ranneby, B., 2005: Classification of agricultural crops and quality 
assessment using multispectral and multitemporal images. Proceedings of the 9th  
International Symposium on Physical Measurements and Signature in Remote 
Sensing (ISPMSRS), Beijing, China, pp. 692-694.  

4.	 Nordström, K. & Olofsson, H., 2003: Användning av GIS och fjärranalys vid 
införandet av Ramdirektivet för vatten, en pilotstudie i Dalälvens 
avrinningsområde. Underlag för karakterisering, åtgärds- och förvaltningsplan. 
Länsstyrelsen i Dalarnas Län, Rapport 2003:23. 

5.	 Gustafsson, L.-E., Jacobson, C., Nordström, K., Ranneby, B., Rosengren, M. & Yu, 
J., 2003: Fjärranalys och jordbrukets miljöeffekter (projekt RESAP) – en pilotstudie. 
Rapport för Rymdstyrelsen, November 2003. 
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5.2 Örebro läns tillgångar på skyddsvärda skogsmiljöer 

Bakgrund och syfte 
Enligt det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar ansvarar 
länsstyrelserna för delmålet att bilda 320 000 hektar nya skogsreservat
inom perioden 1999-2010. För Örebro län innebär detta att ca 6000 
hektar produktiv skogsmark ska överföras till reservat inom perioden. 
Naturreservaten skall bidra till att den biologiska mångfalden i 
skogslandskapet långsiktigt bevaras och utvecklas. Den nationella och 
de länsvisa strategierna som nu upprättas för genomförandet av 
delmålet skall vara vägledande för vilka skogsområden som väljs ut för
att ingå i länets reservatsareal fram till 2010. Örebro läns strategi för 
formellt skydd av skog måste därför ge svar på grundläggande frågor 
om tillståndet i länets skogar. Var finns de skyddsvärda skogarna? Hur 
kartläggs på ett kostnadseffektivt sätt de återstående okända? Kan 
satellitbildsbaserade skogsdata, exempelvis kNN-skattningar (”k 
Nearest Neighbour”), kombinerat med andra källor av landskaps
information i GIS-miljö kan vara användbara i långsiktig 
naturvårdsplanering i skogslandskapet?  

Målet för detta projekt har varit att utveckla GIS-baserade redskap som 
använder kNN-skattningar av skogliga egenskaper, andra tillgängliga 
geografiska data samt expertkunskaper i sökandet efter okända
skyddsvärda skogar i Örebro län. Projektet har anknytning till 
miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. 

Figur 2. Konturkarta över Örebro län med rumslig fördelning av skogsbestånd som 
analyserades i projektet. Barrsump - grå, barrbland – ljusgrön, grannatur – mörkgrön, 
tallnatur – orange, slumpvalda – röd. 
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Projektområde och projektarbete 
För att beskriva egenskaper hos skyddsvärda skogar utifrån kNN
skattningar och annan landskapsinformation har 169 kända 
skyddsvärda skogsområden i länet valts ut. Dessa tillhör fyra olika 
skogstyper, nämligen barrsumpskog (27), blandskog (38), tallskog (50) och 
granskog (54). Områdenas höga naturvärden har tidigare beskrivits och 
bedömts av länsstyrelsens personal genom fältbesök. Deras geografiska 
läge karterades med användning av GIS. 

I nästa steg har alla dessa områden beskrivits med ett antal variabler 
baserade på GIS-analyser av kNN-skattningar, höjddata och 
Geografiska Sverigedata. Ytterligare 50 äldre skogsbestånd valdes 
slumpmässigt ut inom länet med hjälp av kNN-skattningar och 
beskrevs på samma sätt. Följande variabler ingick i beskrivningen: 
beståndssålder, virkesvolym av olika trädslag, variation i trädhöjd, 
terrängens lutning, avstånd till närmaste väg och andel skog i 
omgivande landskap. Därefter analyserades skillnaderna mellan olika 
skogstyper angående de olika variablerna och även jämfördes med 
slumpvist utvalda objekt med äldre skog. 

Figur 3. Potentiella skyddsvärda tallnatur skogar i Askersunds kommun 
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Resultat 
Analyserna pekade ut flera variabler där skillnaderna mellan 
skyddsvärda skogar och andra äldre skogsbestånd var signifikanta. De 
viktigaste variablerna visade sig vara virkesvolym av olika trädslag, 
rumslig variation i trädåldrar och höjd, topografi och avstånd till vägar. 
Karaktären hos det omgivande landskapet avseende täckningsgraden 
av äldre skog hade däremot betydlig mindre betydelse. 

Foto 1. Ett exempel på skogsbestånd föreslaget av GIS-baserad sök för skyddsvärda 
tallskogar.   

Resultaten användes sedan för att föreslå ett antal parametrar för GIS
baserad sökning efter okända skyddsvärda skogar i länet. Metodiken 
har testats genom att söka efter tallskogar med stor naturvärde i 
Askersunds kommun där kunskapen om förekomsten av skyddsvärda 
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skogar är relativt liten. Naturvärdena hos ett antal av de utpekade 
områdena bedömdes i fält och jämfördes med andra äldre 
talldominerade skogsbestånd (kontrollbestånd). De talldominerade 
skogsbestånd vilka föreslagits av algoritmen som potentiellt 
skyddsvärda, visade sig vara intressanta äldre tallbestånd med stor 
strukturell variation. Sex av sju utpekade områden bedömdes att ha 
betydlig större naturvärde än kontrollbestånden. 

Figur 4. Potentiella skyddsvärda grannaturskogar i Askersunds kommun 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
Projektet visar att digital skogs- och landskapsinformation kan vara till 
nytta för snabb identifiering av potentiellt skyddsvärda skogar i större 
skala. Användning av digitala kartdatabaser vid sökning efter skydds
värda skogsobjekt bedöms ha stor potential. Metoden som har tagits 
fram i detta projekt är enkel att tillämpa för naturvårdspersonal med 
basala GIS-kunskaper. 

Beslut om vilka databaser, variabler och tröskelvärden som skall 
användas bör styras av expertkunskap om den regionala och lokala 
karaktären hos skyddsvärd skog. Skogstyrelsen planerar tillsammans 
med projektansvarig att fortsätta ett tidigare inlett samarbete då fler 
algoritmer kommer att skapas, valideras i fält och justeras för att snabbt
och effektivt uppfylla målet att bevara skyddsvärda skogar i Örebro 
län. 
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En offentlig muntlig redovisning vid länsstyrelsen genomfördes under 
våren 2005 och projektets resultat kommer också att redovisas i en
rapport från länsstyrelsen i Örebro län. Tre öppna redovisningar av
examensarbeten knutna till projektet genomfördes vid Örebro 
universitet hösten 2004. Möjligheten till en populärvetenskaplig 
redovisning av projektet i SkogsFakta kommer även att undersökas. 

Referenser (urval) 
1.	 Andersson M, Ljungkvist H. Store K. Länsstyrelsen i Örebro län. 2004.
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Skogsstyrelsen. Rapport nr 6/2003. 

3.	 Angelstam, P. & Mikusiński, G. 2003. Paraplyarter och landskapsanalys med GIS
stöd underlättar planering och artbevarande i skogen. Fakta Skog 7:2003.  

4.	 Angelstam, Mikusiński et al. 2003. Gap analysis and planning of habitat networks 
for the maintenance of boreal forest biodiversity in Sweden. Dalarna and 
Gävleborg County Administrative Boards and Örebro University. 

5.	 Angelstam, P., Mikusiński, G. & Fridman, J. 2004. Natural forest remnants and 
transport infrastructure – does history matter for biodiversity conservation 
planning? Ecological Bulletins 51: 149-162. 

6.	 Ljungqvist H. 2003. Örebro läns tillgångar på skyddsvärd skog- uppbyggnad av 
en länsöversikt för strategiskt skydd av skog. Länsstyrelsen i Örebro län. 
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32:520-526. 

5.3 Fusion av miljömålsindikatorer 

Bakgrund och syfte 
På grund av den allt snabbare omvandlingen av vår miljö, liksom 
förväntade, kommande ekonomiska begränsningar är det viktigt att 
miljömässiga förändringar i landskapet kan mätas snabbt och till låga 
kostnader. För att olika samband och sammanhang ska kunna tolkas på 
rätt sätt krävs att relevant information finns tillgänglig över hela det 
område som är av intresse, t.ex. för alla fjällänen. Inte minst viktigt blir 
detta när prioriteringar och jämförelser blir aktuella. Att kritiskt 
utveckla och granska fjärranalysens möjligheter är därför av största vikt 
för att vi skall kunna bidra till förverkligandet av det hållbara samhället 
med speciellt fokus på den fysiska miljön – på landskapet.  

Med stöd av de metoder som tagits fram inom RESE-projekten 
”Tillämpning av satellitbaserad fjärranalys för regional övervakning av 
störningskänsliga fjällhedar”(Nordberg och Evertson, 2003; 2005) och 
”Tillämpning av fjärranalys i kulturmiljövården” (Wästfelt et al. 2003) 
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har detta projekt fokuserat på det fullskaliga projekt som Jämtlands län 
tog initiativ till. Målet var att hantera generalisering och osäkerhet i 
övervakningsdata för användning inom miljökvalitetsmålet ”Storslagen 
fjällmiljö”. 

Projektområde och projektarbete 
Sommaren 2005 genomfördes en förnyad fältinventering med syfte att 
vidare kvalitetssäkra resultaten. Erfarenheterna från fältinventeringarna 
visar att den största felkällan härrör från fältkontrollerade ytor med fel 
markslag. Att dessa ytor kommit med beror på det basmaterial som 
legat till grund för stratifieringen. Basmaterialet utgörs till delar av 
SMD-data (Svenska Marktäckedata). Metoden bygger på att man har 
kännedom var risheden är lokaliserad. Beslut fattades att använda 
SMD-data som mask för torr och skarp rished på basis av dess högre 
aktualitet samt att den är enhetligt producerad över hela fjällkedjan. 
Ytterligare argument för SMD-klassningen är att generaliseringen gör 
att materialet bör vara ”säkrare” för den klass som är representerad, se 
figur nedan. 

Figur 5. Exempel från ett studentarbete som visar gemensamt område för 
vegetationskartans rishedsklass och SMD-datas motsvarighet och enskilda områden 
för resp. dataslag. Av bilden framgår avvikelserna i materialen. 

Användarnoggrannheten i pilotprojektet över Jämtland var hög. Den 
kvaliteten kan ifrågasättas i andra områden. Mycken tid har lagts på att 
hitta förklaringsmodeller till den variation som funnits i 
bearbetningarna men det har inte lyckats.  

Resultat 
Resultaten från projektet, omfattande hela fjällkedjan, visar att 
huvuddelen av studieområdena är oförändrade (Marklund et al. 2005). 
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Indikationer på områden med minskad vegetationstäckning finns 
liksom ett antal områden med förbättrad vegetationsstatus (Ibid.). För 
genomförandet av projektet användes cirka 20 satellitscener från olika 
årtal och tidpunkter på året. 

Ett problem som visat sig besvärligare än väntat är att isolera områden 
med torr och skarp rished från befintligt material (SMD). Enligt Rost 
och Ahlcrona (2005) finns kvalitetsbrister särskilt i Norrbotten hos detta 
material. Noggrannheten i den s.k. fjällklassningen i Jämtland är bättre 
än i Norrbotten, 61% jämfört med 52% (Ibid.). Det preliminära resultatet 
för perioden (1986) 1994-2000 (2002) tyder på en större variation i vår 
bearbetning för hela fjällkedjan än vad förstudien över Jämtland visade. 
Emellertid måste reservationer göras då det fältinsamlade materialet 
inte analyserats avseende personberoende bias. Detta är ett välkänt 
problem som beskrivits i andra studier t.ex. vegetationskartering i 
Skottland. 

Vår avsikt att visa hur den indikator som vi tagit fram skall integreras i 
miljömålsarbetet har vi inte nått, däremot är vi på god väg mot den 
kvalitetssäkring som är nödvändig före användning. Vårt arbete visar 
att kvaliteten på SMD-data måste deklareras områdesvis. 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
Inom projektet har samarbete skett med länsstyrelsen i Jämtlands län 
och projektet har uppnått syftet att: 

•	 handläggare har fått tillgång till nyutvecklade analysmetoder och 
förståelse för behov och kvalité på data samt en värdering av 
indikatorernas användbarhet i beslutsstödsystem; 

•	 bestämma kvalité i analyser baserade på osäkra eller vaga data; 

•	 få en metod att följa och förstå landskapsförändringarna, t.ex. 
slitage, mm. 

Projektet har däremot inte nått så långt att man kan säga att i framtiden 
är det bara att använda samma metod för en jämförelse. Orsaken är att 
materialet är för litet för att bestämma kvaliteten på uppföljningen trots 
det stora området. 

I anslutning till projektet har projektledaren handlett studenter i 
kursprojekt för att studera detaljer i materialet. 

Referenser (urval) 
1.	 Cao, C. and Lam, N.S-N.: Understanding the Scale and Resolution effects in 

Remote Sensing and GIS. In Scale in Remote Sensing and GIS, edited by D.A. 
Quattrochi and M.F. Goodchild, Lewis Publishers, 1997, 406 p. 

2.	 Marklund, L., Franzon, M., Nordberg, M.-L., Arnberg, W. och Karlsson, T. 2005 
Satellitbaserad fjärranalys för regional miljöövervakning – en studie av torra och 
skarpa rishedar i fjällen. SNSB rapport 146/03. Länsstyrelsen i Jämtlands län 
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3.	 Nordberg, M-L., and Evertson, J., 2003. Monitoring Mountainous Dry-heath 
Vegetation at a Regional Scale 
using Multitemporal Landsat TM data. Ambio, Vol. 23, No. 8, pp. 502-509 

4.	 Rost, T. och Ahlcrona, E., 2005. Svenska CORINE Marktäckedata; Tematisk 
noggrannhet, Bilaga 10. Noggrannheten i fjällklassningen. Lantmäteriverket. 

5.	 Nordberg, M-L and Evertson, J. 2005. Vegetation Index Differencing and Linear 
Regression for Change Detection in the Swedish Mountain Range Using Landsat 
TM and ETM+ Imagery, Land Degradation and Development 16: 139-149. 

6.	 Wästfelt A., Nordin A., Arnberg W. och Jansson J. 2003: Tillämpning av 
fjärranalys i kulturmiljövården, Karaktärisering av markanvändning och landskap 
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län, Kulturmiljöenheten. 42 s. 

5.4 Fjällvegetationsstatus för nationell miljövervakning 
Bakgrund och syfte 
Idag finns ett stort behov av aktuella vegetationsbeskrivningar i 
fjällregionen för bl.a. habitatstudier, rennäringens behov samt kartering 
och kvantifiering av fjällbjörkskogens utbredning (som enligt inter
nationella kriterier räknas som skogsmark). Mot bakgrund av landets 
åtaganden avseende nationell och internationell kolrapportering är det 
viktigt att skatta mängden biomassan i fjällvegetationen samt att ta 
fram prognoser och visualiseringar relaterade till miljömålet storslagna 
fjällandskap. Dessutom finns ett behov att följa långsiktiga förändringar 
i olika vegetationstypers utbredning och täthet, som t.ex. orsakas av 
klimatförändringar. 

Tidigare inom RESE har en metod utvecklats där riksskogstaxerings
data kombineras med satellitbildsdata för att ta fram heltäckande 
skattningar för skogsmark. Hittills har tillgången till fältdata varit 
begränsad i fjällregionen, exempelvis täcker inte riksskogtaxeringen 
fjällen. Den nya inventeringen NILS (Nationell Inventering av 
Landskapet i Sverige) som omfattar alla markslag inklusive fjällen 
utgör därför en ny och värdefull källa med objektivt insamlade data 
som kan användas för heltäckande satellitbildskarteringar. 

Syftet med projektet var att beskriva utbredningen av olika 
vegetationstyper i fjällregionen utifrån Landsat ETM-bilder och fältdata 
från NILS. En viktig del har varit att utvärdera möjligheten att använda 
olika klassningsmetoder för att ta fram en heltäckande kartering av 
fjällvegetationen. Projektet har anknytning till miljökvalitetsmålet 
”Storslagen fjällmiljö”. 

Projektområde och projektarbete 

Projektet har omfattat: 

•	 belysningskorrektion (c-korrektion)  
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•	 ostyrd klassning av tre Landsat ETM-bilder och utvärdering m.h.a. 
NILS-data 

•	 reflektanskalibrering av Landsat ETM-bilderna m.h.a. 
lågupplösande TERRA MODIS-bilder 

• styrd klassning av Landsat ETM-bilderna m.h.a. NILS-data 
• ostyrd klassning av en lågupplösande ENVISAT MERIS-bild 

Figur 6. Projektområdet (vänster) och en mosaik av de tre Landsatbilderna över 
samma område (höger). 

För att nå målet har projektet även inkluderat att identifiera ett lämpligt 
vegetationsklassningssystem, skapa kunskap om NILS-data, utveckla 
en metod för reflektanskalibrering av Landsatbilder och jämföra 
resultaten av styrd och ostyrd klassning med varandra. 

De kartdata som använts var Lantmäteriets vägkarta (1:100 000) och 
deras höjdmodell (DEM) med 50 m upplösning samt 
fjällvegetationskartor. 

Huvudsakligen har fältdata från NILS-inventeringen använts. NILS 
omfattar ett femårigt stickprov med totalt ca 600 provrutor som läggs ut 
i ett regelbundet rutnät över hela landet och alla marktyper. Varje 
NILS-ruta är 5x5 km och har en central 1x1 km del där en detaljerad 
flygbildskartering genomförs. I varje 1x1 km ruta görs även 
fältmätningar på 12 cirkelytor vars radie varierar beroende på den 
variabel som registreras. Trädrelaterade variabler mäts på ytor med 20 
m radie medan andra variabler oftast registreras på en yta med 10 m 
radie. Dessutom registreras förekomsten av vissa arter på fyra småytor 
med 0,28 m radie. 

I projektområdet fanns totalt 18 NILS-rutor tillgängliga från 2003 och 
2004, vilket motsvarade 204 fältytor, och fem flygbildstolkade 1x1 km 
rutor. I figur 7 visas det stickprov av rutor som ingår NILS, provytornas 
läge inom en NILS-ruta och ett exempel på flygbildstolkade polygoner 
inom den centrala 1x1 km rutan. 
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Figur 7. NILS-rutor för 5 års inventeringsomdrev (vänster), en NILS-ruta med 12 
provytor (mitten), och flygbildstolkade polygoner med Landsat ETM i bakgrunden 
(höger). 

Inom projektet har en kompletterande fältinventering genomförts 
under 2003 och 2004 inom områdena omkring Tärnaby och Kvikkjokk. 
Vid både tillfällen inventerades 23 provytor.   

Resultat 
Projektet har resulterat i en heltäckande karta som tagits fram över en 
stor del av de svenska fjällen m.h.a. ostyrd klassning. Det 
klassificeringssystem som definierades var jämförbart med systemet 
som används i fjällvegetationskartan (Liber Kartor 1981). Klasserna var 
block- och hällmark, gräshed, torr rished, frisk rished, örtäng, 
snölegevegetation, sankmark med gräs/träd, sankmark (mest blöt), 
vide, fjällbjörkskog, ängsbjörkskog, fjällbarrskog, fjällblandskog, 
björkskog, barrskog, gles barrskog, blandskog, snö/is, och vatten.  

Utvärderingen gav en total noggrannhet på 74%. Av de klasser som var 
väl representerade i utvärderingsmaterialet var vissa svåra att skilja 
från varandra t.ex. frisk rished och torr rished. Orsaken till detta kan 
bero på den mosaikartad natur av frisk och torr rished som ofta 
förekommer i fjällen. För de klasser som var dåligt representerade i 
fältmaterialet, t.ex., vide, snölegor och ängsbjörkskog krävs ytterliggare 
analyser innan några slutsatser kan dras. 

Alla tillgängliga NILS-ytor har använts vid den styrda klassningen av 
Landsatbilderna. Därför har det endast varit möjligt att utvärdera 
klassningen visuellt. Utvärderingen visar att den ostyrda klassningen är 
bättre än den styrda klassningen. Det är dock tänkbart att styrd 
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klassning kommer att fungera lika bra som ostyrd klassning när 
samtliga provytor från NILS femårsomdrev blir tillgängliga.  

En ostyrd klassning har även utförts för en ENVISAT MERIS-bild. Detta 
resulterade i åtta grova klasser med en total noggrannhet på 60%. 
Resultaten är preliminära och ytterligare studier krävs för att utvärdera 
möjligheten att använda sensorn vid klassificering av fjällvegetation. 

Figur 8. Mosaik av de ostyrda klassningarna från Landsat ETM-bilder. 

Den ostyrda klassningen av Landsatdata är rumsligt mer detaljerad än 
fjällvegetationskartan. Dessutom har klassningen den fördelen att den 
är aktuell (2000) och kan uppdateras med satellitbilder från senare år. 
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Fjällvegetationsklassningen kan användas i många olika projekt, till 
exempel Natura 2000-övervakning och uppföljning av förändringar i 
fjällen. Det finns även andra tillämpningsområden där satellitbilds
klassningar av fjällvegetation kan vara av stort värde, t.ex. för att följa 
hur trädgränsen ändras över tiden, eller hur barrskogen växer in i 
björkskogen. 

Slutsatsen är att en kombination av fältdata och flygbildstolkade data 
från NILS med fördel kan användas för att klassificera fjällvegetation 
med Landsat ETM-data. Resultaten visar att i detta projekt var ostyrd 
klassning bättre än styrd framförallt på grund av att NILS provyte
material i dagsläget är begränsat. När alla NILS-ytor i framtiden finns 
tillgängliga kan styrd klassning bli ett likvärdigt alternativ till ostyrd 
klassning. 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
Under hösten 2004 har projektet presenteras som en poster vid 
konferensen ”Fjällen i fokus – en konferens om fjällens möjligheter och 
begränsningar” som arrangerats i Umeå. Arrangörer var FjällMistra i 
samarbete med Svenska turistföreningen, Sametinget och Länsstyrelsen 
i Västerbotten (Reese et al., 2004). Dessutom har en del av resultaten 
som tagits fram presenterats vid ett Natura 2000-seminarium som 
arrangerades i Umeå i december 2004. Vid seminariet deltog 
representanter från bl.a. länstyrelsen, Naturvårdsverket, NILS och 
forskare vid SLU. 

Projektet har presenterats vid det fjärranalysseminarium som RESE 
Miljömål och Rymdstyrelsen arrangerade den 10-11 februari 2005 i 
Skåvsjöholm. Resultaten har även presenterats vid den internationella 
konferensen ”31st International Symposium on Remote Sensing of 
Environment” i Sankt Petersberg, Ryssland, 20-24 juni, 2005. 
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5.5 Nästa generation av ”Baltic Algae Watch System, BAWS III” 

Bakgrund och syfte
De senaste årens kraftiga cyanobakterieblomningar i Östersjön har fått 
stor uppmärksamhet av både allmänhet och media. Behovet av 
realtidsrapportering om algblomningens utbredning har varit stort då 
illaluktande bälten av alger, speciellt under semestertider i juli och 
augusti, kan ansamlas vid stränder, bältena kan dessutom innehålla 
giftiga alger som kan vara farlig för små barn och husdjur.  

Vanligen ansamlas algblomningar av cyanobakterier vid ytan där vind 
och strömmar formar algbälten i slingrande mönster. Ansamlingarna av 
alger har därför en stor rumslig variation, vilket medför att vanlig 
vattenprovtagning kan vara missvisande. Ett bra sätt att övervaka 
utveckling och utbredningen av algblomningarna är därför att använda 
data från satellit. Med hjälp av satellitdata kan man få en ögonblicksbild 
över algblomningssituationen i hela Östersjön. Nackdelen med 
satellitövervakning är att sensorerna som används inte kan se genom 
moln. 

Projektets mål var att utveckla och implementera ett produktionssystem 
och service för algövervakning på SMHI:s oceanografiska enhet för de 
tre marina informationscentralerna (Informationscentralen för Egentliga
Östersjön, Informationscentralen för Västerhavet, Informationscentralen 
för Bottniska Viken) och andra intressenter som HELCOM. Projektet 
har anknytning till miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust 
och skärgård”. 

Projektområde och projektarbete 
Fokus låg på att skapa en lösenordsskyddad webbsida för de marina 
informationscentralerna, forskare och miljöövervakare samt en 
webbsida för allmänheten där endast tolkningar och information 
presenteras. 

Informationen på BAWS webbplats baseras på data från NOAA 
satelliter som huvudsakligen används för väderobservationer. Antalet 
passager över svenska havsområden varierar mellan ca 8 och 12 per 
dygn. I satelliterna finns en sensor kallad AVHRR (Advanced Very 
High Resolution Radiometer) med 5 olika våglängdsområden: 1 
visuellt, 2 nära IR, 3 IR, 4 termisk och 5 också termisk. Som komplement 
till NOAA-AVHRR har ytterligare satellitdata också används. Data har 
då hämtas från TERRA MODIS (EOS AM) och AQUA MODIS (EOS 
PM) som är fritt tillgänglig från NASA, Distributed Active Archive 
Center (DAAC). 

Resultat 
För allmänhet och media finns algsituationen presenterad ny extern 
hemsida som nås via på SMHIs hemsida (http://www.smhi.se/). 
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Webbsidan hittar man under "Prognoser och Observationer" om man 
klickar sig vidare till "Algsituationen" i högermenyn. 

Figur 9. Förekomsten av blommande cyanobakterier i Östersjön sommaren 2003. 
Färgskalan anger var och under hur många dagar som blomning har detekterats i 
satellitbilderna. 

Sidan visar den tolkade algkartan som bygger på satellitdata från 
NOAA-AVHRR, till kartan finns även en kort text som beskriver 
eventuella observationer av algblomningar. Sidan är uppdelad i en
"Södra Östersjön" och "Norra Östersjön". Resultat från 2002 och framåt 
finns i högermenyn. Under "Information" beskrivs satellit
övervakningen och här presenteras också satellitbilder från AQUA och 
TERRA -MODIS. Bilderna visar algblomningar i Östersjön och 
Västerhavet som går att detektera från satellit. Utveckling av tidigare 
års blomningar finns också presenterade. 

En lösenordsskyddad webbsida har även byggts upp. Denna webbsida 
är skapad för att ge snabb överblick av den aktuella algsituationen men 
även för att kunna ge möjlighet till en djupare analys av det 
oceanografiska och meterologiska läget som till stor del påverkar 
uppkomst och utveckling av en algblomning. Solinstrålningsdata från 
STRÅNG-modellen har också gjorts tillgänglig via hemsidan. 
Hemsidan presenterar "Photosyntetic Photon Density" från de senaste 
dygnen. Solinstrålning tillsammans med näring, temperatur och 
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väderförhållande är viktiga faktorer som styr utvecklingen av 
algblomningar. 

Webbsidan finns både i en svensk och en engelsk version och det finns 
länkar till andra marina informationscentraler, som SMHIs algrapport 
(AlgAware), Baltic Operational Oceanographic System (BOOS), 
Alg@line (Finland), Algeinfo (Norge), Decide-HAB (The Nansen Center 
Near Real-time Algal Bloom Monitoring System). 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
För att erhålla ett komplett system behöver andra satellitprodukter 
komma in till operatören/systemet i realtid. Speciella så kallade Ocean 
Colour satelliter kan förse BAWS med lämpliga produkter. Dessa finns 
tyvärr inte tillgängliga i realtid utan extra kostnader, såsom abonne
mang på data och mottagningssystem för inkommande bilddata.  
Systemet behöver kompletteras med modellprognos för att användaren 
skall få information vad som komma skall under de kommande 5 
dygnen. 

Forskning behövs för att rätt kunna tillämpa satellitdata på andra typer 
av blomningar utöver för i ytan förekommande cyanobakterier. Det 
vore också till stor hjälp i miljömålsuppföljningen (EU´s Vattendirektiv, 
nationella miljömål och marina konventioner) om data på klorofyll 
under vårblomningen kan erhållas från satellit. 

Utöver resultatspridning via SMHIs externa hemsida till allmänhet och 
media har resultaten redovisats på olika seminarier och workshops (se 
nedan). För såväl den externa som den interna hemsidan uppgick 
antalet besökare till 100-150 per månad under algblomningssäsongen 
2004. 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Figur 10. Extern uppmärksamhet av algövervakning i Östersjön med satellitdata 
under 2003 – BAWS 

Cyanobakterieblomningarna under 2003 var relativt kraftig och stora 
delar av Östersjön berördes. Detta gjorde att övervakningen fick stort 
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utrymme i media och uppmärksammades av allmänheten. Detta 
återspeglas i statistiken över inkommande samtal angående 
algblomningen. Se figur ovan. Resultaten från BAWS har använts i 
HELCOM MONAS Assessment Reports och Indicator Reports. 
Resultaten från BAWS har även presenterats på och använts av den 
finska Östersjöportalen, Baltic Sea Portal, som Havsforskningsinstitutet 
i Helsingfors ansvarar för. 

Referenser (urval) 
1.	 Harmful Algal Bloom Expert System (HABES). Satellitdata från BAWS användes 

för att validera Ecofuzz model av cyanobakterieblomningar i Östersjön. Resultat 
presenterades i HABES slutrapport samt vid slutmötet i Barcelona 2004-11-14. 

2.	 Harmful Algal Bloom Inititation in Large European Marine Ecosystems 
(HABILE). Data och resultat presenterades vid möte i Plymouth 2004-03-22. 

3.	 ICES/IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics. Presentation: 
Baltic Algal Watch System -BAWS. Calvi, Frankrike, 2004-04-05 till 2004-04-08. 

4.	 Seminarium: Sveriges EU/FoU-råd, The Baltic Sea and its Regions - 
environmental challenges and sustainability mobilisation, Presentation: On GIS 
applications related to the Baltic Sea region, Bryssel. 2004-03-18. 

5.	 HELCOM MONAS indicator facts sheet. Title of Indicator: Cyanobacterial bloom 
in the Baltic Sea. Results from the Baltic Algal Watch System (BAWS) 2004. (Se 
Appendix D) 

6.	 Resultat och metoder har använts inom följande arbete. Master Thesis: Monitoring 
and predicition of Algal Blooms in the Baltic Sea - using satellite data and a fuzzy 
logic model for cyanobacterial blooms, Martin Hansson 2004. Göteborgs 
Universitet, Oceanografiska Institutionen. 

5.6 Miljöövervakningsprogram för Dalarnas och Gävleborgs län 
Bakgrund och syfte 
Detta projekt kompletterar RESEs användarprojekt wRESEx som 
startade 2001 och genomfördes i Gävleborgs och Dalarnas län. wRESEx 
innehöll tre delprojekt kopplade till uppföljning av rumsliga miljömål 
och miljöindikatorer i skog med fjärranalys av satellitdata, stratifiering 
av projektområdet utifrån geologi, topografi och klimat, samt 
framtagande av bevarandestrategier för skog och våtmarker. 

Det övergripande syftet i detta följdprojekt har varit att utifrån resultat 
och erfarenheter från bl.a. wRESEx bidra till länens arbete med att 
utforma program för miljöövervakning och uppföljning i skog. 
Projektet har anknytning till miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och 
vattendrag”, ”Levande skogar” och ”Myllrande våtmarker”. 

Projektområde och projektarbete 
Projektområdet har varit Dalarnas och Gävleborgs län, men de 
yttäckande fjärranalysklassningarna begränsas till två områden 
motsvarande två satellitscener (Landsat), en i vartdera länet. 
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Projektet bestod av följande delmoment: 

A. Analys av befintlig övervakning av skog i X och W län. 

B. Optimering av indata för yttäckande klassning av skog. 

C. Utreda förutsättningar för stickprovsbaserad övervakning av 
biologisk mångfald. 

D. Utarbeta program för regional övervakning av terrester miljö. 

Resultat 
Delmoment A: 
Variabler som samlas in inom miljöövervakning på nationell nivå med 
relevans för biologisk mångfald och som kan redovisas på länsnivå har 
sammanställts av länsstyrelserna. I Tabell 1 ges en översikt över 
tillgängliga och eventuellt framtida skogliga data i X & W-län. 

Metod Koordinater kända  Kan ge fältdata till 
satellitbildstolkning? 

RIS-permanentaytor Ja (5 siffror) Ja 
NILS-rutor Ekobladsruta ? 
Uppföljning N2000 Natura 2000 områden 

m. skog 
Ja 

Extensiv övervakning (Snäll
metoden) 

Nej, analoga kartor Ja 

Lasermätningar Ja Ja 
Tabell 1. Översikt över tillgängliga och eventuellt framtida skogliga data i W och X län . 

En genomgång har dessutom gjorts av de variabler som befintliga data 
omfattar och dessa har jämförts med de önskemål om övervaknings
/uppföljningsdata som finns.  

Delmoment B: 
Länsstyrelsernas önskemål är en yttäckande klassning till låg kostnad 
och med god kvalitet. För att i svara upp till dessa krav utvecklades 
konceptet probabilistisk klassificering. Metoden tillåter att referensdata 
kan samlas in i flera steg och klassningens noggrannhet kan anges på 
pixelnivå genom att entropin (ett osäkerhetsmått) beräknas för varje 
pixel. 

Metodiken används här för klassning av skog (19 klasser) utifrån ålder 
och lövinslag. Den har framgångsrikt testats inom projekt WFD
REMGIS (RESE Miljömål) för klassning av jordbruksgrödor och av 
myrar inom EU-projektet Geoland (GMES-projekt inom sjätte 
ramprogrammet, http://www.gmes-geoland.info/). 

Länsstyrelserna genomförde kompletterande fältmätningar under 
sommaren och hösten 2004. Dalarna har mätt in 220 ytterligare punkter 
och Gävleborg 230 punkter. Med hjälp av extra fältdata gjordes därefter 
en probabilistisk klassificering och entropiberäkningar för de två 
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scenerna. Ett klassningsförfarande där olika typer av referensdata 
används ställer särskilda krav på metodiken. 

Utifrån sannolikhetsvektorerna gjordes även en traditionell klassning, 
där pixlarna gavs den klass, som hade högst sannolikhet.  

Figur 11. Resultatet av klassningen av två scenområden. I den röda punkten 
finns det testområde som använts för att exemplifiera probabilistisk klassning, 
beräkning av sannolikeheter och entropin 

Delmoment C & D: 
Eftersom stor osäkerhet råder om både befintliga och kommande 
inventeringsprogram samt tillgång och kvalitet på satellitdata har inte 
några färdiga förslag och kostnadsalternativ kunnat utarbetas. Förslag 
till hur stickprovsbaserad miljöövervakning kan läggas måste därför 
ske på en mer övergripande nivå. Som framgår nedan kommer 
länsstyrelserna dock att gå vidare under 2006 med ett mer omfattande 
projekt. 

Ett kostnadseffektivt övervakningsprogram som också inkluderar 
yttäckande uppföljning med hjälp av fjärranalys, åstadkoms med 
metodiken för probabilistisk klassning genom: 1. Befintliga 
fältmätningar används som input till en preliminär klassning; 2. 
Beräkning av pixelvis entropi (osäkerhet) och identifiering av områden 
där ytterligare referensdata behövs och kompletterande fältinsatser i 
dessa områden, 3. Omklassning av satellitdata och ny kvalitets
deklaration. 4. Integrering av fältdata och fjärranalysinformation. 

Ett problem med traditionella klassificeringar (de som för varje pixel 
anger en specifik klass) är att sparsamt och sällsynt förekommande 
företeelser antingen över- eller underskattas beroende på vilken 
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målfunktion som optimeras i samband med klassningen. Probabilistisk 
klassificering, som bygger på sannolikhetsfördelningar som tillåter 
frekvenstolkning, gör det möjligt att få väntevärdesriktiga areal
skattningar för respektive klass och för godtyckliga redovisnings
områden. 

Fältarbetet har utförts och data som ska ligga till grund för det fortsatta 
arbetet har levererats till länsstyrelserna. Det fortsatta arbetet har blivit 
försenat på grund av övrigt myndighetsarbete och nya riksomfattande 
aktiviteter, främst Basinventeringen och Uppföljning av skyddade 
områden. Underlag har dock samlats in och arbetstid för arbetets 
genomförande är inplanerad i arbetsplaner under 2006. 

Användarna (länsstyrelserna) önskade också mått på tillförlitligheten i 
arealskattningarna. Detta är exempel på ett moment som inte ingick i 
den ursprungliga planeringen, men eftersom länsstyrelserna uttryckte 
önskemål om detta så har sådan metodik utvecklats. Areal
skattningarna erhålls genom att sannolikheterna för intilliggande pixlar 
summeras. Då dessa har ett spatialt beroende, kan inte varianser och 
standardavvikelser beräknas på vanligt sätt utan en typ av ”bootstrap”
förfarande rekommenderas, se Ekström & Söstedt-de Luna (2004). I 
Ranneby et al (2004) diskuteras bland annat detta samt probabilistisk 
klassificering. 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
Många typer av fältdata samlas/ har samlats in i skogliga miljöer i olika 
syften och det är svårt att överblicka vilka data som finns att tillgå från 
befintliga och avslutade program. Nya program har startat under RESE 
Miljöprojektets gång, för t.ex. basinventering och uppföljning av 
skyddade områden. Som en följd av de nya förutsättningarna har 
länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län satt in detta projekt i ett 
större sammanhang och fått medel från Naturvårdsverket för ett projekt 
under 2006 inom ramen för den regionala miljöövervakningen, som 
innebär en mer omfattande genomgång av befintlig miljöövervakning i 
skog, analys av möjligheter till samnyttjande av data (övervakning, 
uppföljning, inventering) och behov av kompletteringar på länsnivå. 
Länsstyrelsens nya projekt baseras bl.a. på erfarenheter och resultat från 
detta RESE Miljömålsprojekt. 
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Figur 12. Utveckling och tillämpning av probabilistisk klassning i olika testområden 
och för olika markslag. 

Satellitbildstolkningar framtagna inom wRESEx projektet har använts i 
en omfattande naturvårdsanalys över de bägge länen Dalarna och 
Gävleborg (Angelstam et al., 2003). Analysen omfattar en regional 
bristanalys och en rumslig landskapsanalys förutom att länens skogar 
beskrivits och karakteriserats. Satellitbildstolkningarna från wRESEx 
har också använts för rumsliga analyser på kända skogliga biologiska 
värdekärnor i de bägge länen (Nilsson & Halvarsson, 2003). Dessa båda 
analyser har sedan använts i länens utarbetande av regionala strategier 
för myndigheternas arbete med formellt skydd av skog (Strategi för 
formellt skydd av skog i Dalarnas län, remissversion 2005; Strategi för 
formellt skydd i Gävleborgs län, remissversion 2005). Strategierna 
beskriver de prioriteringar som görs för att fylla delmål 1 i miljömålet 
Levande skogar med skogar som håller höga skogsbiologiska värden och 
som ligger i landskapet på ett sådant sätt så att de bedöms kunna göra 
större nytta än ett motsvarande område som ligger mer isolerat från 
liknande miljöer (landskapets funktionalitet bedöms). 

När det gäller bedömningar av landskapets funktionalitet är yttäckande 
underlag som beskriver skogarna en förutsättning. wRESEx materialet 
har frekvent och omfattande nyttjats i länens naturskyddsplanering. 

Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborgs län har för avsikt att utifrån 
resultaten i detta projekt och kommande projekt utarbeta en 
struktur/metodik som andra län kan följa. Metodiken för probabilistisk 
klassificering har presenterats i samband med konferenser i Honolulu 
(2003), Toronto (2004), Montreal (2005), Beijing (2005) och Stockholm 
(2005). I Toronto och Barcelona (2004)presenterades idéer och metodik 
för variansskattning med hjälp av ”bootstrap”-metodik när spatialt 
beroende föreligger. 
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5.7  Brist- och traktanalys inom regioner och landskap (BIOMAN) 
Bakgrund och syfte 
Svensk skogspolitik jämställer målen för produktion och miljö. För att 
nå miljömålet ”att bevara livskraftiga stammar av alla naturligt 
förekommande arter” behövs en fungerande ”grön infrastruktur” i 
form av livsmiljöer av tillräcklig kvalitet och mängd, samt lämplig 
rumslig fördelning. Landskapsbeskrivningar är vanligt förekommande 
inom ekologisk landskapsplanering, men egentlig analys och planering 
är svagt utvecklade. I detta projekt utvärderades hur strategisk 
planering mellan landskap inom naturgeografiska regioner, och taktisk 
planering inom landskap kan tillämpas operativt i ett stort skogsföretag 
– Sveaskog. 

I april 2002 fattade Sveaskogs styrelse beslut om ett kvantitativt 
långsiktigt miljömål som innebär att 20% av skogsarealen ska ha som 
huvudsyfte att tillfredsställa skogspolitikens miljömål. Totalt 61 
landskapsplaner från det gamla Sveaskog och ett knappt 100-tal 
landskapsplaner från före detta AssiDomän skulle därmed börja 
revideras. Arbetet började med en klassning av landskapen inom olika 
delar av Sverige och arbetet beräknas vara slutfört 2007. 
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Som bas för dessa prioriteringar valde Sveaskog att använda de 
arbetsmodeller (bristanalys, traktanalys och tröskelvärdesindex både 
mellan och inom landskapsplanerna) som utvecklats inom projektet 
BIOMAN av Per Angelstam vid SLU och Peter Bergman vid Sveaskog. 

Figur 13. Tvådimensionell bristanalys där naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga metoder integreras för att utvärdera genomförandet av ett 
miljömässigt hållbart skogsbruk i lokala landskap 

Projektets huvudmål var att kvalitetssäkra Sveaskogs operativa 
planeringsarbete med att nå skogspolitikens miljömål i tre steg: 1) att 
indela landskap på ett ekologiskt funktionellt sätt för att bevara 
biologisk mångfald; 2) att tillämpa metoder för avvägning av 
miljöambitionerna mellan landskap inom naturgeografiska regioner 
med hjälp av landskapsklasser; 3) att utifrån en regional och lokal 
bristanalys avgöra vilka ekologiska kvaliteter (arter, substrat/biotoper, 
processer) som skall bevaras och förstärkas i tid och rum. 

Kompletterande målsättningar var dels att i populärform på svenska 
och engelska sammanfatta tidigare erfarenheter av taktisk planering 
och bedömning av utfall med hjälp av fjärranalys i landskap som har 
många olika markägare och dels granska habitatmodellen som metod. 
Projektet har anknytning till miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. 

Projektområde och projektarbete 
Arbetet inleddes med att förankra projektet med Sveaskogs miljöstab 
och 8 olika distriktsansvariga (leverans 8). Metoderna för brist- och 
traktanalys anpassades sedan till praktikens villkor. Baserat på en 
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detaljerad analys av 16 landskap har en metodik utarbetats för 
landskapsbedömning med syfte att bedöma hela landskaps 
funktionalitet avseende artbevarande. Denna finns beskriven i artikeln 
”Assessing actual landscapes for the maintenance of forest biodiversity 
– a pilot study using forest management data” författad av 
projektledaren Per Angelstam och Peter Bergman, Sveaskog (leverans 
3). Baserat på denna vetenskapliga kvalitetssäkring utvecklades ett 
praktiskt användbart system för landskapsklassning med fyra 
ambitionsnivåer från den mest värdefulla (ekoparker) till mer och mer 
produktionsinriktade landskap.  

Under 2003 har metoder för prioritering av landskap inom 
naturgeografiska regioner utformats och utsatts för vetenskaplig 
granskning samt accepterats för publikation. Metoder för traktanalys 
och bristanalys har publicerats vetenskapligt (Ambio Nr 8 2003 och 
Annales Zoologici Fennici 40) och traktanalysmetoden har kommit ut 
som SLU faktablad (Nr 7, 2003, leverans 1). 

I två avslutande resultatleveranser (leverans 6 & 7) sammanfattas 
erfarenheter från att skapa en fungerande kommunikation mellan 
vetenskap och tillämpning genom att:  

•	 tillämpa olika ambitionsnivåer för naturvård på landskapsnivå inom 
en naturregion; 

•	 redovisa ett system med målsättningsklasser för operativ hantering 
av hur prioriteringar mellan olika bestånd inom ett landskap kan 
ske avseende dessa olika ambitionsnivåer för naturvård. 

Resultat 
Samarbetet mellan Sveaskog och SLU under projekttiden är en 
framgångsrik fallstudie i hur man praktiskt kan genomföra planeringen 
av en ambitiös policy med avsikt att bidra till förverkligandet av svensk 
skogspolitiks miljömål. Med tanke på att Sveaskogs markinnehav finns 
i hela Sverige så speglas både visioner om naturskogen dominerat av fri 
utveckling och kulturlandskapet med ett avsevärt skötselbehov för att 
bevara biologisk mångfald. 

Viktiga slutsatser av projektet är att befintliga skogliga datakällor av en 
lång rad olika slag kan användas på ett innovativt sätt för att 
effektivisera avvägning mellan produktion och miljö i olika skalor. 
Tidigare erfarenheter av arbete i beståndsskala har gått att överföra i 
landskapsskala i form av klassning av landskap i olika 
målsättningsklasser. En metod för att kvalitetssäkra ekoparkskonceptet 
har utvecklats. En operativ kategorisering för brukandet av 
skogsmarkens bestånd är ett mycket effektivt arbetssätt, både ur 
miljömässig och ekonomisk synvinkel. 
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Övriga resultat kopplar till RESEs tillämpningsstudie i Dalarnas och 
Gävleborgs län 2003. Erfarenheter av detta arbete med taktisk planering 
sammanfattades inom detta projekt på svenska i SLUs serie Fakta Skog 
(leverans 1). En vetenskaplig sammanfattning av centrala fakta om 
landskap, arters krav och verktyg för strategisk och taktisk planering 
har skrivits som grund för det operativa arbetet för artbevarande i 
skogslandskap (leverans 2). Denna sammanfattades även populärt på 
svenska (leverans 4). Slutligen gjordes två rapporter som understryker 
vikten av att validera både landskapsinformationens kvalitet och om 
huruvida habitatmodeller verkligen kan förutsäga arters förekomst. För 
landskaps inslag av löv var överensstämmelsen mellan olika datakällor 
som finns allmänt tillgängliga dålig. Med skogliga data som har bättre 
tematisk upplösning så fungerar habitatmodellerna väl. 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
Ingående kartor i Sveaskogs Ekoparksplaner, t.ex. Ekoparksplan 
Håckren (Sveaskog juni 2005) och Ekoparksplan Kärringberget 
(Sveaskog september 2005) är resultatet av metodiken för 
hänsynsprioritering som utvecklats inom projektet. 

För att bidra till spridningen av resultatet utanför Sveaskog av detta 
projekt görs bl.a. följande: 

•	 Projektledaren medverkar i skrivningen av ett kapitel, ”Approaches 
to developing forest biodiversity conservation targets for specialised 
species in Europe”, i en internationell bok. Där redovisas 
erfarenheterna av att beforska arters krav och hur Sveaskog är ett 
gott exempel på hur gränssnittet mellan forskning och praktik kan 
fungera. 

•	 Skogsmästarskolan finansierar just nu, i samband med med 
översynen av skogsmästarprogrammet inför Bolognaprocessen, 
framtagandet av en 10-p kurs med arbetsnamnet 
”ingenjörskunnande för hållbart skogsbruk”. Här kommer 
erfarenheterna från BIOMAN att vara en central del, inte minst för 
att Skinnskatteberg ligger mitt i Sveaskogs marker, och bara 10 km 
från Ekoparken i Färna. 

Redovisning har också skett för näringsdepartementets och 
Skogsstyrelsens ledning, på konferens med Naturvårdsverket och 
skogsvårdsorganisationen i Umeå, Edsbergsseminariets skogs
symposium i Karlstad, länskonferens för skogsvårdsorganisationen i 
Kristiansstad och för skogsvårdsorganisationen i Borås. 

Rapportering 
Nedan listas de olika dokument som utgör slutrapporteringen av 
projektet BIOMAN inom RESE Miljömål. 

A. Vetenskaplig kvalitetssäkring och populär redovisning av denna 
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Leverans 1. Svensk sammanfattning av taktisk planering enligt 
erfarenheterna från wRESEx 

•	 Angelstam, P., Mikusinski, G. 2003. Paraplyarter och 
landskapsanalys med GIS-stöd underlättar planering för 
artbevarande i skogen. - SLU Fakta Skog 7. 

Leverans 2. Populär sammanfattning av strategisk och taktisk 
planering. 

•	 Angelstam, P., Dönz-Breuss, M. and Roberge, J.-M. 2004. Targets 
and tools for the maintenance of forest biodiversity – an 
introduction. – Ecological Bulletins 51: 11-24. 

Leverans 3. Vetenskaplig redovisning; vi hittade i denna pilotstudie en 
helt ny Ekopark. 

•	 Angelstam, P. and Bergman, P. 2004. Assessing actual landscapes for 
the maintenance of forest biodiversity – a pilot study using forest 
management data. - Ecol. Bull. 51: 413-425. 

Leverans 4. Populär sammanfattning av brist- och traktanalys. SLU 
SkogsFakta. 

•	 Angelstam, P., Lazdinis, M., Törnblom, J. 2004. Hållbara landskap. 
Natur och samhälle måste samverka. SLU Fakta Skog 13. 

B. Tillämpningar 

Leverans 5. Tekniska rapporter med valideringsexempel. 

•	 Manton, M.G., Angelstam, P., Mikusinski, G. 2005. Modelling 
habitat suitability for deciduous forest focal species - a sensitivity 
analysis using different satellite land cover data. - Landscape 
Ecology 20:827-839. 

•	 Bengtsson, A. 2005. Modelling specialized forest bird species – a 
comparison between south-central Sweden and Latvia on two 
macroecological scales. Examensarbete vid SLU. 

C. Implementering 

Leverans 6. Landskapsbedömning av Sveaskogs ELP. 

•	 Instruktion för landskapsbedömning av Sveaskogs Ekologiska 
LandskapsPlaner (ELP). 

Leverans 7. Ekoparker. 

•	 Hänsynsprioritering och landskapsanalys i Sveaskog Ekoparker. 

Leverans 8. Pedagogiskt material om Sveaskogs miljöpolicy. 

•	 Utbildningsmaterial 
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5.8  Röjnings- och gallringsplanering med fjärranalys 
Bakgrund och syfte 
Stora arealer skogsmark avsätts nu för skyddande av Sveriges skogar. 
Detta tillsammans med att det ställs ökade krav på virkesförsörjning 
från skogsindustrin gör att naturresursen skog måste brukas effektivt 
för att balansera natur- och produktionsmålen som finns i 
Skogsvårdslagen. Om den skog som är produktionsskog kan brukas 
effektivare kan det kompensera för att stora skogsarealer avsätts till 
naturreservat samtidigt som industrin ska förses med råvara. 

De senaste åren har vikten av god skogsvård poängterats efter ett antal 
år där skogen inte underhållits på bästa sätt ur produktionsperspektiv. 
Detta gäller speciellt för röjning och gallring. Om skogen sköts på ett 
bra sätt redan från starten finns goda möjligheter att få fram virke 
tidigare, vilket bidrar till industrins råvaruförsörjning. Ett stort 
planeringsproblem är dock svårigheten att finna lämpliga objekt för 
röjning och gallring på ett effektivt sätt. 

Projektet syftade till att ta fram metoder och verktyg för framställning 
av underlag till röjning och gallring i produktionsskogar ur satellitdata. 
Underlagen ska utgöra kandidater för röjnings- och gallringskogar och 
underlätta den skogliga planeringen. Projektets studieområde var 
primärt Götaland. Utvecklade metoder ska utvärderas i fält för att 
kunna användas operationellt. 

Projektets mätbara mål var att: 
• utveckla metod för att kartera gallring och röjning ur satellitdata; 
• testkartera över testområde; 
• utvärdera karterade resultat. 

Holmens önskemål var att finna en metod för detektering av röjnings- 
och gallringsbehov av egen skog på ett sätt som dels visar var samt 
prioriterar när befogad åtgärd skall vidtas. Vidare önskade Holmen en 
metod för att kunna kartera gallringsbar skog utanför det egna 
innehavet. Projektet har anknytning till miljökvalitetsmålet ”Levande 
skogar”. 

Projektområde och projektarbete 
Studieområdet där metodutveckling och utvärdering gjordes är beläget 
på Holmens marker, region Norrköping (figur nedan ). Området 
begränsas till en SPOT- scen, 60 x 60 km. 
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Figur 14. Studieområde inom lila rektangel. 

Skogsdata var Holmens beståndsregister och beståndsavgränsningar. 
Data täcker Norrköpings region. Registerdata lagras i Microsoft Access 
format och beståndsavgränsningar som ESRI shape filer (vektordata). I 
registerdata ligger uppgifter om skogen lagrade. 

Kartdata som användes var Terrängkartan över berörda kartblad. Ur 
Terrängkartan var det främst vägdata samt skogsmarksavgränsning 
som användes. 

Satellitdata från SPOT 4 & 5, Landsat TM användes för att kartera 
röjning och gallring på egen och övrig mark. Vid utvärdering av 
resultatet för avverkning på övrig mark användes CARABAS-data. 
CARABAS är en flygburen radarsensor som kan kartera virkesförråd 
med god noggrannhet. 

Inom de bestånd som röjdes 2004 testades två olika metoder. Båda gick 
ut på att tröskla fram bestånd med högt IPVI (Infrared Percentage 
VegetationIndex). Sedan reducerades bestånden med dem som hade 
låga värden i mellan infraröda bandet (MIR) eller i närinfraröda bandet 
(NIR). 

Kartering av gallringsbehov ur satellitdata bygger på att de tätaste 
skogarna i ett bestämt åldersintervall karteras. I ett första steg söktes 
skogar ut som var mellan 28-50 år i Holmens beståndsregister. Dessa 
bestånd användes som stratifiering. Bildstatistik från förändringar inom 
bestånden mellan 1988 och 2004 användes för att följa bestånds
utvecklingen samt mellan 1999 och 2004. 

Under den tid som bestånden växer kraftigt och förtätas ger satellitdata 
en god respons på förändringen. Detta kan studeras i flera spektralband 
men framträder mest tydligt i den mellaninfraröda kanalen. Dessutom 
ger statistiken från den senaste bildregistreringen en översiktlig bild 
över beståndets täthet. Den metod som utvärderades innebär, att skog 
som avtagit att förändras kraftigt och dessutom visar en lägre reflektans 
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i mellaninfraröda kanalen än medelvärdet för skog mellan 28 och 50 år , 
är kandidater till gallring.  

Undersökning utfördes om kartering av slutavverknings- och 
gallringsbar skog kunde göras med stöd av färska satellitdata över egen 
skog. Förändringsinformation ur satellitdata användes för att sortera 
bort avverkad, gallrad samt kraftigt växande skog. Den kvarvarande 
skogen med liknande spektrala egenskaper hamnar i samma kluster. 
Studien gjordes på skog norr om Norrköping och skogen delades upp i 
25 kluster. Dessa kluster etiketterades sedan in i gallringsskog, 
slutavverkningsskog, lövskog samt icke intressanta kluster med hjälp 
av referensdata. 

För att skogen skulle vara intressant att gallra eller slutavverka ska 
virkesvolymen överstiga 150 m3sk (skogskubikmeter). Skillnaden 
mellan slutavverkning och gallring avgjordes via beståndets ålder där 
slutavverkningsskogen skulle överstiga cirka 70 år. 

Figur 15. Satellitbild över Kolmården överlagrad med information om hyggen och 
röjningsbehov.  

Fältinventeringen gjordes norr om Norrköping vid två tillfällen under 
2005. Första fältinventeringen skedde 28 februari – 1 mars, då 
inventerades totalt 79 stycken bestånd.  Dessa utgjordes av 15 stycken 
för gallringsprioritering och 64 stycken för avverkning på övrig mark. 
Efter den första inventeringen sammanställdes resultaten och en 
utvärdering gjordes. Den andra inventeringen skedde 4-5 juli, då 81 
bestånd inventerades, 50 stycken för gallringsprioritering och 31 
stycken för röjningsprioritering. 
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Utöver fältinventering av avverkning på övrig mark gjordes en 
jämförelse mellan vår kartering och CARABAS-data. Jämförelsen 
utfördes på två olika sätt. Först kontrollerades om karteringen stämde 
med CARABAS-data genom att jämföra 50 slumpmässigt valda punkter 
per kartering mot CARABAS-data. Sedan kontrollerades om de 20 
virkestätaste bestånden enligt CARABAS-data hade hittats i 
karteringen. 

Resultat 
Metodutvecklingen utfördes under våren 2005 och testkartering har 
genomförts. Utvärderingen av karterade resultat visar att röjnings
kartering fungerar operativt. Olika typer av gallringskartering har 
också utförts. Över all mark erhölls ett bra resultat över potentiella 
gallrings-objekt.  

Figur 16. Köpstöd baserat på satellitdata. 

Resultaten av karteringen kan visas på olika sätt. Tillsammans med 
flygbilder och information ur ekonomiska kartan är ett sätt att i GIS-
system visa resultaten (se ovanstående figur). Det går även att tänka sig 
att detta presenteras i tabellform tillsammans med information om 
fastighetsägaren. 

Fältinventeringen visade att 71 % av röjningsytorna var rätt karterade.  
Detta är en förbättring mot tidigare resultatet och beror på 
snabbväxande granbestånd samt bestånd med rikligt gräsuppslag 
minskar i den kompletterande trösklingen som sker i NIR-bandet (NIR 
= nära infraröd). 

Med justeringar efter fältverifieringen kunde cirka 70 % av gallringarna 
och 60% av ickegallringarna av egen skog skattas korrekt. Nu bör inte 
siffrorna tolkas som rätt eller fel rakt av. En bedömning av 
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gallringsbehov är till del subjektiv och beror även av andra faktorer.  
Metoden pekar ut behov av gallring med relativt hög säkerhet, men 
missar även objekt. Det är främst ett sätt att prioritera gallringar och 
inte ett redskap för en total kartering. 

Resultaten för avverkningskartering av övrig skog var över lag mycket 
bra. Andelen korrekt karterade bestånd fördelade sig med 90.5% för 
slutavverkningsskog, 89.5 % gör gallringsskog och 85.7 % för lövskog. 
De tio punkter som besöktes som referenspunkter, dvs inte var 
karterade som köpvärd skog, visade sig inte vara köpvärda.  

Användarsynpunkter och resultatspridning 
När det gäller röjningskarteringen finns inga hinder för operativ drift. 
Redan under året gjordes beställningar av röjningskarteringen över hela 
Holmens innehav. Karteringarna har spridits i organisationen och även 
presenterats på skogsmässan ELMIA under sommaren 2005. 

Röjningskarteringen har således kommit i uppskattad operativ drift 
över hela Holmens intresseområde. För vidare spridning är det viktigt 
att det i verktyg för att hantera satellitdata kompletteras med de 
förändringar i algoritmen som utvecklats i detta projekt. 

Operativ drift av gallringskarteringen på egen mark behöver 
kompletteras med en arbetsflödesbeskrivning för att fungera bättre 
operativt. Verktygen finns på Holmen och kan inom kort komma i 
operativ drift. Det behövs en komplettering av äldre set med 
satellitdata för att karteringen ska kunna dra igång i större skala. 

När det gäller avverkningsskogar på annans mark finns egentligen inga 
hinder för operativ drift. Karteringen utförs på beställning och kan i 
dagsläget inte utföras av Holmen. För att detta ska kunna utföras av 
Holmen krävs bildbehandlingssystem som bland annat kan göra ostyrd 
klassning. Avverkning på övrig mark har dock p.g.a. av stormen 
Gudrun inte varit efterfrågat under 2005. 

Resultatet från projektet kommer att spridas vid branschträffar mellan 
olika skogsföretag. Rapporten kommer att distribueras till nyckel
personer på olika skogsföretag samt redovisas på webbsidor på Metria. 
Informationsblad som visar på de redovisade möjligheterna finns 
framtagna. 

Referenser (urval) 
1.	 Willén, E., Rosengren, M. 2004. Identifiering av avvikelser och felaktigheter i 

stora skogliga beståndsdatabaser med satellitdata. Rapport för Rymdstyrelsen. 
Metria. ÄHS: M2002/03963.5. 

2.	 Willén, E. , Rosengren, M. 2003. Satellitdata för skoglig planering. Rapport inom
RESE. Metria. ÄHS: M2003/04574.10. 
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5.9  Generalisering av kNN-data 
Bakgrund och syfte 
SLU har tidigare gjort en rikstäckande kartering av landet skogar med 
år 2000 som basår. Produkten heter kNN-Sverige och den består av en 
rasterdatabas med uppgifter om totalt virkesförråd, virkesförråd per 
trädslag, ålder och trädhöjd. De olika variablerna lagras i separat 
rasterskikt där det för varje rastercell (25*25 m) finns en uppskattning 
av den aktuella variabeln. Produkten täcker de områden som är skog 
eller skogklädd sankmark enligt Lantmäteriets vägkarta och den har 
tagits fram genom att kombinera fältdata från Riksskogstaxeringen med 
satellitdata från Landsat 7 ETM+. Karteringen har gjorts med 
finansiering från Naturvårdsverket, SLU, Skogsvårdsorganisationen 
och RESE. 

Noggrannheten för skattningarna i kNN-Sverige är relativt låg på 
pixelnivå men ökar avsevärt när pixelvärdena aggregerats till lite större 
områden. En generaliserad version av kNN-Sverige har därför 
efterfrågas av bl.a. Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och olika 
forskare. Dessutom har Riksskogstaxeringen behov av en sådan 
produkt, främst för att använda för poststratifiering i den nya 
skattningsmetod som utvecklats. 

Projektets mål har därför varit att ta fram en generaliserad version av 
kNN-Sverige. Detta har gjorts genom att först dela in satellitbilderna i 
beståndsliknande segment. Dessa har sedan tilldelats medeltal och 
spridningsmått utifrån de ursprungliga skattningarna i kNN-Sverige.  

Arbetet med att generalisera kNN-Sverige har genomförts med 
finansiering från RESE Miljömål, SLU, Naturvårdsverket och det 
MISTRA-finansierade forsknings-programmet ”Uthålligt skogsbruk i 
södra Sverige” (SUFOR). Projektet har anknytning till 
miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. 

Projektområde och projektarbete 
Generaliseringen av kNN-Sverige har utförts i två steg. I det första 
steget har de Landsatbilder som använts för att producera kNN-Sverige 
automatiskt delats in i beståndsliknande segment. Segmenteringen har 
begränsats till de områden som är skog eller skogklädd sankmark enligt 
Lantmäteriets vägkarta. I ett andra steg har segmenten tilldelats 
medeltal och spridningsmått utifrån de pixelvisa uppskattningarna i 
kNN-Sverige. 

Segmenteringen har utförts med den s.k. t-kvotssegmentering som 
utvecklats av SLU (Hagner, 1989). Innan segmenteringen har bilderna 
korrigerats för skillnader i dis (Hagner, & Olsson, 2004) och för de 
belysningseffekter som uppstår p.g.a. topografiska skillnader inom 
bilderna (Teillet et al 1982).  
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För att segmenteringen skulle få en rimlig generaliseringsgrad har den 
utförts med en minsta tillåtna segmentstorlek på 0,5 ha. Detta villkor 
innebär dock inte att alla segment är större eller lika med 0,5 ha. Denna 
paradox beror bl.a. av att vissa isolerade områden var mindre än 0,5 ha 
redan före segmenteringen. 

Av praktiska skäl har det inte varit möjligt att segmentera en hel 
satellitbild. Detta beror på att det bildas alltför många segment för att 
det ska vara möjligt att ge varje segment en unik identitet. För att gå 
runt problemet segmenterades bilderna i små bitar, s.k. tiles. 

Figur 17. Exempel som visar resultatet från en segmentering.   

Efter segmenteringen beräknades för varje segment följande statistiska 
mått utifrån de pixelvisa uppskattningarna i kNN-Sverige (d.v.s. ålder, 
höjd, totalvolym, trädslagsvolym för tall, gran, contorta, björk, ek, bok, 
övrigt löv). 

- Aritmetiskt medeltal 
- Median 
- Standardavvikelse 
- Första och tredje kvartilen 

Slutligen har resultaten sammanställts till rikstäckande mosaiker där de 
statistiska måtten lagras i separata skikt. I de rikstäckande mosaikerna 
har det inte varit möjligt att lagra unika identitetsnummer utan endast 
de statistiska värdena. Därför upphör segmenten i vissa fall att vara 
unika eftersom angränsande segment kan ha samma värde. För att ändå 
ha möjlighet att återskapa de ursprungliga segmentsgränserna sparas 
allt grundmaterial. 
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Resultat 
Som framgått ovan har generaliseringen gjorts genom att automatiskt 
dela in satellitbilden i beståndsliknande segment som har en storlek 
mellan 0,5 och 50 hektar. Segmenten är i medeltal är något större i norra 
Sverige jämfört med södra Sverige. Den slutgiltiga produkten är en 
rikstäckande databas där det för varje segment (bestånd) finns 
uppgifter om medeltal och spridningsmått för de variabler som ingår i 
kNN-Sverige. Produkten täcker, precis som kNN-Sverige, endast 
områden som är skog eller skogklädd sankmark enligt Lantmäteriets 
vägkarta och den lagras i ESRIs gridformat. 

Användarsynpunkter och resultatspridning 

Ett stort antal användare har beställt kNN-Sverige. Bl.a. har samtliga 
länsstyrelser, skogsvårdsorganisationen, skogsbolag (testområden) och 
många universitetsinstitutioner använt materialet. 

Referenser (urval) 
1.	 Teillet, P. M., Guindon, B., Goodenough, D. G., 1982. On the slope aspect 

correction of multispectral scanner data. Canadian Journal of Remote Sensing 
8(2):84 -106 

2.	 Hagner, O. 1989. Computer aided forest mapping and estimation of stand 
characteristics using satellite remote sensing. Remote Sensing Laboratory, 
Swedish University of Agricultural science. 

3.	 Hagner, O. and Olsson, H. 2004. Normalisation of within-scene optical depth 
levels in multispectral satellite imagery using National Forest Inventory plot data. 
In Proceedings from the 24’th EARSeL Symposium, Dubrovnik, Croatia. 

5.10 Kartering av humösa sjöar med satellitdata 
Bakgrund och syfte 
Det europeiska nätverket Natura 2000 innefattar flera sjötyper som 
anses skyddsvärda och med det stora antal sjöar som finns i Sverige 
finns ett behov av att grovsortera dessa. För att välja var noggrannare 
studier ska göras inom basinventeringen av skyddade områden och för 
uppföljningen av bevarandestatus behövs en kategorisering även av de 
sjöar som saknar vattenkemimätningar gjorda i fält.  

När det gäller sjöstudier från satellitdata är tidigare studier oftast 
gjorda för enstaka större sjöar, ej för alla sjöar inom en satellitscen. 
Humushalt tycks vara tämligen svårt från satellit men vissa studier 
säger att de lyckats. 

När flygburna sensorer använts finns fler exempel på framgångsrik 
modellering av bl.a. humus. Föregångaren till RESE Miljömål, RESE
programmet, har bland annat stött studier av Petra Philipson m.fl. 
(2003) som visat att data från den flygburna CASI-sensorn kan 
användas för att modellera humushalt. 
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Syftet med projektet var att klarlägga om metoderna för att kartera även 
tämligen små humösa sjöar från satellit nu är operativa och vad ett 
operativt karteringsprojekt i så fall bör tänka på. Projektet har 
anknytning till miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”. 

Projektområde och projektarbete 
Två områden har studerats närmare i projektet: en Landsat ETM+-scen 
över i huvudsak Jönköpings län och norra Kronobergs län, och två 
Landsat-scener över Blekinge-Kronoberg-södra Kalmar län. Områdena 
valdes eftersom de hade en stor spännvidd i sjötyper. I områdena 
förekommer sjöar med mycket höga humushalter och mycket låga, 
sjöar med hög klorofyllkoncentration och sjöar med låg klorofyll
koncentration, och sjöar med låga respektive höga halter av 
suspenderat oorganiskt material. 

Figur 18 . Vattenkemimätpunkter (ur Databas Miljö och Natur) lagt på vägkartan 

I ett tidigt skede av projektet gjordes även vissa studier i en del av 
Dalälvens avrinningsområde. Även detta område valdes för sin 
förhållandevis stora spännvidd i sjöarnas vattenkemi, men för den 
fördjupade studien valdes i stället de två Landsat-scenerna över 
sydöstligaste Sverige (Blekinge-Kronoberg-södra Kalmar län). 

Resultat 
Projektet lyckades inte kartera humösa sjöar från Landsat 7-data 
(ETM+). Felen blev för stora, troligen p.g.a. att sensorns upplösning 
radiometriskt inte var tillräcklig. Dock finns forskarstudier som visar att 
det kan bli möjligt inom några år när satellitdata av högre kvalitet finns 
tillgängliga, motsvarande ALI-sensorn på satelliten EO-1. 

Analysmetoden regressionsmodeller testades för ett område i 
Jönköpings län och för ett område i Dalarnas län, för att se hur väl 
satellitdata kunde modellera i synnerhet humushalt men även vissa 
andra vattenegenskaper.  

Regressionsmodellerna fungerade för att klassificera sjöar med 
avseende på deras turbiditet. Även för siktdjup och mängd suspenderat 
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oorganiskt material erhölls goda korrelationer. Detta är i linje med flera 
andra tidigare studier. Regressionsmodellerna klarade dock inte att 
klassificera sjöar med avseende på deras humushalt eller innehåll av 
klorofyll i testområdet, med använda indata. De samband som erhölls 
tycks endast uppstått i den mån som humushalt eller klorofyll 
samvarierade med turbiditet, och det var mycket svaga samband. 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
Ska liknande projekt göras i framtiden bör man räkna med stor 
tidsåtgång för preparering av referensdata. Det är viktigt att 
mätpunkterna kan knytas till en yta (sjön) i satellitdata som inte 
innehåller någon landmiljö, och att mätvärdena för att kalibrera 
modellen stämmer så nära som möjligt med förhållandena i sjön då 
satellitdataregistreringen görs. Arbetet med referensdata bör göras av 
experter, d.v.s. lämpliga limnologer. 

Det skulle underlätta mycket för analysarbetet och troligen framtida 
utveckling av bättre metoder om referensdata gick att koppla till ett 
GIS-skikt med sjöar, t.ex. genom att referensdata hade ett angivet sjö-ID 
och detta ID återfanns i ett nationellt sjö-GIS-skikt. 

Med bakgrund av den litteraturgenomgång som gjorts och de försök 
som gjorts blir våra rekommendationer följande när det gäller operativ 
kartering av humösa sjöar: 

1) en Sverigetäckande kartering av humösa sjöar från satellit är inte 
möjlig i nuläget med data från Landsat 7 eller motsvarande och den 
tillgång på referensdata som vi haft, i alla fall inte om även små sjöar 
ska vara med (under några hektar). 

2) när satelliter med prestanda liknande ALI-sensorn på den 
experimentella satelliten EO-1 kan leverera data operativt kan en 
pilotstudie göras, för att kontrollera att forskarnas resultat om 
framgångsrik modellering av humushalt från satellitdata (Kutser 
m.fl. 2005) går att omsätta i en operativ kartering av humösa sjöar. 

Resultaten från projektet har redovisats i en rapport som spridits till 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i 
Södermanlands län och SLU inst. för miljöanalys (datavärd för 
vattenkemidata åt Naturvårdsverket). Rapporten har också lämnats till 
ett projekt om ”fjärranalys och vattenkvalitet” som konsultbolaget 
Swedpower driver med finansiering från Naturvårdsverket och 
Rymdstyrelsen med start år 2006. 

Referenser (urval) 
1.	 T. Kutser, D. Pierson, K. Kallio, A. Reinart, S. Sobek 2005. Mapping lake CDOM by 

satellite remote sensing. Remote Sensing of Environment 94(4), 535-540. 
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2.	 Petra Philpson (nu P. Ammenberg) 2003. Environmental applications of Aquatic 
Remote Sensing. Doktorsavhandling., Uppsala Universitet, 189 sidor. 

5.11 Enforma Natur 
Bakgrund och syfte 
Projektet ”Satellitdata för uppföljning av värdefull natur” pågick under 
2003-2004 i samverkan mellan Metria Miljöanalys, Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen i Kalmar och Länsstyrelsen i Norrbotten. Målet var att ta 
fram en applikation, Enforma Natur, för kartering av förändringar i 
våtmarker och hävdberoende mark. Förändringskarteringen i Enforma 
Natur baseras på förändringsanalys mellan satellitdata och 
applikationen var avsedd att kunna användas på t.ex. Länsstyrelser. 
Enforma Natur bygger på Enforma, som är ett verktyg för 
förändringsanalyser m.m. som idag används i operativt bruk inom 
skogsvårdsorganisationen bland annat för att kontrollera nya hyggen. 

Under projektets gång har det framkommit önskemål om att en bredare 
krets av länsstyrelser bör få möjlighet att testa Enforma Natur. En 
workshop var en lämplig aktivitet som prioriterades. Projektet har 
anknytning till miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker”, 
”Storslagen fjällmiljö” och ”Ett rikt odlingslandskap”.  

Figur 19. Fältpunkt nr 6 och 7 har detekterats som torrare i Enforma Natur, korrekt 
enligt fältkontrollen. Till vänster satellitdata från 1987-08-10 (Landsat 5), till höger 
2004-08-01 (Spot 5). 

Projektområde och projektarbete 
Projektets mål var att förbereda och genomföra en workshop kring 
Enforma Natur för länsstyrelser. Detta för att få ett utökat 
användarintresse av att testa prototypen och för att därigenom få 
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förslag på förbättringar som kan implementeras i kommande versioner 
av applikationen. 

Inledningsvis demonstrerades Enforma Natur över tidigare 
testområden. Enforma Natur är idag förberett för förändringsanalys av 
våtmark, hävdberoende mark och genom Enforma även i skog. 

Därefter fick deltagarna arbeta med Enforma Natur med data över egna 
områden. 

Resultat 
En ”Enforma Natur-workshop” genomfördes i oktober 2004 med 
deltagande från åtta länsstyrelser: Västra Götalands, Jämtlands, 
Kalmars, Västerbottens, Västmanlands, Örebros, Norrbottens och 
Jönköpings. Förbättringsförslag och andra användarreflektioner har 
sammanställts och prototypen Enforma Natur har förpackats på CD så 
att länsstyrelserna har möjlighet att fortsätta testa den på hemmaplan.  

Foto 2. Enforma Natur workshop 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
Workshopen har lett till att fler länsstyrelser än de som deltagit i 
projektet Värdefull Natur nu är intresserade av att testa Enforma Natur 
i sin verksamhet. Under 2005 har fyra län genomfört tester. Resultatet 
från dessa tester kommer att rapporteras inom ramen för projektet 
Enforma Natur, som finansieras av Naturvårdsverket, Länsstyrelser och 
Rymdstyrelsen. Detta projekt avslutades i februari 2006. 
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Resultatspridning sker via deltagande på Naturvårdsverkets 
Miljöövervakningsdagar, Fjärranalysseminariet i Skåvsjöholm 2005, 
internt på länsstyrelser och via informationsblad som kommer att tas 
fram inom Enforma Natur-projektet. 

Referenser (urval) 
1.	 Metria Miljöanalys, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Jönköping och 

Länsstyrelsen i Jämtland, 2006. Enforma Natur – ett verktyg för tillsyn och 
uppföljning inom naturvården och miljöövervakning? Slutrapport för 
Rymdstyrelsen och Naturvårdsverket. Metria Miljöanalys. 

5.12 Habitatmodellering 
Bakgrund och syfte

En uthållig förvaltning av landskap förutsätter metoder som hjälper att 

uppskatta effekten av förändringar i biotoper, markanvändning, 

infrastruktur och bebyggelse. Olika utvecklingsscenarier måste kunna 

jämföras med hänsyn på deras betydelse för bl a biologisk mångfald. 

Habitatmodeller, byggda på empiriska data och/eller på 

expertkunskap, ger dessa möjligheter. Olika typer av habitatmodeller 

finns tillgängliga och modellering har redan fått bred användning inom 

ekologisk forskning. Tillämpning i fysisk planering och regional 

förvaltning är däremot fortfarande bristfällig. 


Mistra programmet INCLUDE tillsammans med det norska SatNat

programnmet, ett användarprogram finansierat av Norsk Romsenter 

och Direktoratet for naturforvaltning (DN), organiserade en workshop 

om tillämpad landskapsanalys och habitatmodellering den 14–17 

februari 2006 på Sunnersta Herrgård i Uppsala. På workshopen 

diskuterade 23 experter från Norge och Sverige, varav tre som 

medverkat inom RESE Miljömål, olika frågor kring användning och 

förbättring av habitatmodeller. 


Syftet med workshoppen var att stödja användandet av fjäranalysdata 

och modellering i fysisk planering och konsekvensbedömning av t ex 

nya infrastruktursatsningar eller i kommunal planering. Modeller för 

att simulera och bedöma landskapsförändringar med hjälp av fjäranalys 

och expertkunskap är viktiga verktyg i arbetet mot en hållbar 

utveckling. Projektet har anknytning till miljökvalitetsmålen ”Ett rikt 

växt djurliv” och ”Ett rikt odlingslandskap”. 


Frågeställningar

Viktiga frågor som diskuterades på workshoppen var bl.a.: 


•	 Expertmodeller versus ”korrelationsmodeller” - Var ligger bristerna 
och var möjligheterna i habitatmodeller byggda med och utan 
empiriska data? 
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•	 Vilken landskapsinformation behövs för modellerna och vilka krav 
ställer modellerna på fjäranalys och satellitdata? Vad är viktigare: 
hög rumslig eller tematisk upplösning? 

•	 Varför har modellerna inte fått större användning hittills? Är det i 
första hand ett kommunikationsproblem eller passar modellerna 
ännu inte för en praktisk tillämpning? 

•	 Kan man hantera mänskliga (sociala, kulturella) värden och 
värderingar på liknande sätt som ekologiska parametrar i 
modellering? 

•	 Expertmodeller bygger på antaganden och generaliseringar. Hur 
hanterar vi detta i beslutsfattandet och hur tydliggör vi betydelsen 
av osäkerheter och möjliga feltolkningar? 

Resultat 
Viktiga slutsatser från workshopen är att dialogen mellan forskare och 
användare behöver förstärkas avsevärt. Forskare behöver en bättre 
förståelse för användarnas behov, medan användare behöver ökad 
kunskap om möjligheter och begränsningar i modelleringsverktygen. 
Kvalitetssäkring och validering av modeller bör vara självklara krav.  

Figur 20. Tillgängligheten av GSD-Marktäckedata 

Tillgängligheten av relevant bakgrundsdata behöver förbättras 
ytterligare. Medan utvecklingen av fjäranalysdata och satellitbilder har 
lett till betydligt bättre landskapsinformation, är de biologiska data och 
parametrarna som behöver ingå i modellerna ofta ofullständiga eller 
okända. Webbaserade metadatabaser skulle kunna hjälpa att ge en 
överblick över befintliga data. I utvecklingen av användbara verktyg för 
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landskapsförvaltning kan de biologiska modellerna också kombineras 
med ekonomiska och human-ekologiska modeller. Deltagarna på 
workshopen rekommenderar därför en tvärdisciplinär seminarieserie 
om landskapsmodellering. 

Workshoppen var en viktig länk i Mistra-programmet INCLUDE och 
utgör även en av tillämpningarna från Mistra-programmet RESE 
Miljömål. 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
Resultat från workshopen skall under våren 2006 publiceras som 
fackrapport i både Norge och Sverige, förslagsvis som en NINA-
rapport och en Naturvårdsverksrapport. Workshopen ingår som den 
första i en serie av expertworkshops inom INCLUDE-programmet.  
PDF-filer av alla presentationer och sammanfattningen skall göras 
tillgängliga under SatNat-programmet vid DN-hemsida och via 
INCLUDE-hemsidan. Mer information på www.includemistra.org.  

5.13 Fjärranalysseminarium 2005 
Bakgrund och syfte 
Sedan det närmast föregående nationella fjärranalysseminariet, som 
arrangerades av Rymdstyrelsen och Mistra-programmet RESE år 2000, 
har utvecklingen av användningen inom fjärranalysområdet varit 
mycket positiv. Antalet användare och antalet tillämpningar har ökat, 
metoderna har blivit alltmer integrerade i användarnas ordinarie 
verksamhet och verkliga användarbehov styr i allt högre grad 
inriktningen av utvecklingsarbete. Troliga orsaker är bl.a. att utbildning 
i fjärranalys och GIS ges bredare nu, programvaror är mer spridda och 
att långa dataserier från i synnerhet Landsat- och SPOT-satelliterna har 
ökat möjligheterna till analyser och har bildat en grund för större och 
långsiktigare satsningar. 

Läget ser dock inte lika ljust ut bland producenterna av fjärranalysdata 
som i användarledet. Förslag till nya satelliter finns men det finns en 
allvarlig risk för brott i kontinuiteten och tillgången på sådana data som 
främst efterfrågas från användarledet. 

Syftet med det nationella fjärranalysseminarium, som anordnades av 
RESE Miljömål i samverkan med Rymdstyrelsen 10 – 11 februari 2005, 
var att sprida information om vad som pågår inom det svenska 
fjärranalysområdet. Samtidigt var det också tänkt att vara en mötesplats 
för användare, tjänsteleverantörer och forskare/utvecklare. 

Resultat 
Intresset för seminariet var stort, drygt 130 personer deltog under de 
två dagarna. Nära 60 % av deltagarna kom från användarledet, med 
klar majoritet från centrala och regionala myndigheter. Därutöver 

50 

http:www.includemistra.org


M E T R I A   

fördelades deltagandet jämnt mellan företrädare från universitet och 
högskolor och tjänsteleverantörer. Under seminariet varvades 
föredragningar i hela gruppen med parallella sessioner i mindre 
grupper. EEAs Executive Director (Europeiska miljöbyrån) var särskilt 
inbjuden talare och deltog också i en paneldiskussion med företrädare 
för fem nationella myndigheter. Med vid varje session fanns en eller 
flera rapportörer med uppgift att sammanfatta de diskussioner som 
förts. 

Användarsynpunkter och resultatspridning 
Viktiga åtgärder som efterlystes på seminariet var: 
1.	 Grundläggande fjärranalysdata över Sverige behöver systematiskt 

registreras och långsiktigt arkiveras samt göras lätt tillgängliga för 
användarna. För detta krävs beslut på politisk nivå. 

2.	 Grunddata bör hållas billiga. Detta förbättrar möjligheterna för bred 
användning och ger förutsättningar för vidareförädling av 
produkter och tjänster inom olika tillämpningsområden.  

3.	 Användarna måste ges bättre möjligheter att kunna framföra sina 
behov så att bra och långsiktiga strategier och beslut kan tas. 

4.	 Det finns en överhängande risk för diskontinuitet av 
användaranpassade data. Det är därför viktigt att nationella behov 
och intressen koordineras och kommuniceras i lämpliga fora på 
europeisk eller internationell nivå, t.ex inom GMES och GEO. 

5.	 För att tekniken och metoderna ska komma till användning och 
kunna göra den samhällsekonomiska nytta de har potential att göra, 
behövs fortsatt och helst utökat statligt stöd, med tonvikt på att få 
nya användare att börja utnyttja möjligheterna. 

6.	 Samarbete i olika former – finansiellt, metodtekniskt och inom 
forskningen – är avgörande för den fortsatta utvecklingen och det 
behöver bedrivas på nationell, europeisk och global nivå.  

7.	 Information om tillgängliga data och metoder bör spridas bättre.  

8.	 Utbildning i fjärranalys behöver utökas, såväl för användare som på 
universitetsnivå och lägre nivåer. 

Fjärranalyseminariets hemsida 
www.snsb.se/fa_seminarium.shtml_1.shtml innehåller detaljerade 
rapporter från seminariets olika sessioner och de presentationer som 
gjordes av användare, forskare och tjänsteleverantörer. 
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Foto 3. Jaqueline Mc Glade från EEA argumenterar i paneldiskussionen tillsammans 
med Maria Ågren, SMHI, Per Tegnér, Rymdstyrelsen, och Håkan Wirtén, 
Skogsstyrelsen. 

Behovet av fjärranalysseminarium eller liknande mötesplatser 
Fjärranalysseminariet är centrerat kring en teknik och behövs som 
mötesplats med jämna mellanrum för att gynna utvecklingen. Informa
tionen om tekniken måste dock även komma in i andra användar
centrerade seminarier, där den kan presenteras tillsammans med andra 
tekniker för att visa på olika lösningar på ett och samma 
användarbehov.  

Att döma av den utvärderingsenkät som deltagarna fick fylla i efter 
seminariet finns det ett utbrett och genuint intresse för att fjärranalys
seminariet ska vara en regelbundet återkommande aktivitet. 
Programkommittén beslutade i ett möte efter seminariet att ett 
tidsintervall på två år kan vara lagom mellan seminarierna och 
följaktligen bör nästa seminarium äga rum under våren 2007. 
Rymdstyrelsen kommer att kalla de i programrådet ingående 
myndigheterna till planeringsstart av nästa seminarium under 2006. 
Vid detta tillfälle måste även finansieringen av seminariet ses över 
liksom möjligheten att utöka programkommittén med andra 
intresserade myndigheter. 

5.14 Studie- och kontaktresa  
Bakgrund och syfte 
Planerna på en studie- och kontaktresa till Kina för RESE Miljömåls 
styrelse tog form under vårvintern 2005. Kina har under senare år 
presenterat mycket ambitiösa planer inom fjärranalysområdet men 
ligger samtidigt efter exempelvis Indien, vars fjärranalyssatelliter 
alltmer används även utanför det egna landets gränser. Det finns dock 
anledning att tro att utvecklingen inom fjärranalysområdet kommer att 
följa den snabba utvecklingen i Kina i allmänhet inom rymdområdet, 
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där exempelvis två ytterligare kinesiska ”taikonauter” sändes upp i 
rymden i oktober 2005. Detta understryks av Kinas planer på att sända 
upp 100 fjärranalyssatelliter innan 2020. 

Landets storlek och miljöproblematik p.g.a. snabb utveckling och stor 
befolkning gör också att det finns ett stort behov av miljöövervakning 
från satellit och användning av GIS för integrerade analyser och 
planering. 

En intressant koppling mellan Kina och Sverige är att forskarutbytet 
mellan länderna sedan lång tid har funnits inom fjärranalysområdet. 
Exempelvis har Kinas nuvarande forskningsminister, Professor Xu 
Guanhua, studerat fjärranalys vid SLU och Stockholms universitet.    

Resan hade flera syften: 

•	 att ge en inblick i kinesisk fjärranalysanvändning kopplat till 
miljöfrågor 

•	 att informera om svensk fjärranalysverksamhet och då särskilt FoU
verksamheten inom RESE och RESE Miljömål 

•	 att inventera möjligheter till samverkan mellan länderna, bl.a. inom 
ramen för befintliga samarbetsavtal 

•	 att knyta kontakter med relevanta organisationer och 
nyckelpersoner 

Förberedelser 
Förberedelsearbetet inför resan var omfattande. Till en början togs 
kontakt med en rad svenska myndigheter och organisationer som bland 
annat Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Lantmäteriet, Swedesurvey, 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien, MISTRA, Länsstyrelsen i Blekinge län, Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Världsnaturfonden WWF.  

IVA har ett sedan länge etablerat samarbetet med den kinesiska 
ingenjörsvetenskapsakademien ”Chinese Academy of Engineering, 
CAE”. I den senaste överenskommelsen mellan IVA och CAE, som 
gäller 2004-2008, fokuseras samarbetet på miljö och förnybar energi. 
Forskarutbyten och gemensamma workshops ingår som komponenter i 
samarbetet, som finansieras av SIDA. I diskussioner under 2005 mellan 
IVA och CAE har fjärranalysområdet tagits upp som ett kinesiskt 
intresse för gemensamma seminarier/workshops. Såväl CAE som 
Chinese Academy of Sciences (CAS) sorterar under 
vetenskapsministeriet ”Ministry of Science and Technology”. 

I samband med att Kinas skogsminister, Zhou Shengxian, besökte 
Sverige i oktober 2004 undertecknades ett samarbetsavtal, MoU, mellan 
Skogsstyrelsen och State Forestry Administration (SFA), i Beijing. 
Skogsstyrelsen har också ett samarbetsavtal med Yunnan Provincial 
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Forestry Department. I dessa MoU nämns ”GIS och andra lämpliga 
tekniker” som ett av flera samarbetsområden.  

Länsstyrelsen i Blekinge län har sedan sju år ett samarbetsavtal med 
provinsregeringen i Yunnan. En delegation under ledning av 
landshövdingen Ingegerd Wärnersson besökte Yunnanprovinsen i juni 
2005. Vid det besöket stod hållbar turism men även skogsvård på 
dagordningen. 

SIDA medverkar, via WWF i Sverige, till finansieringen av ”The 
Minshan Initiative” i Sichuan provinsen, vilket leds av WWFs kontor i 
Chengdu. Inom ramen för detta används satellitdata tillsammans med 
andra geografiska och socioekonomiska data för att göra integrerad 
landskapsplanering. 

Litteraturstudier gjordes och kontakter togs med den kinesiska 
ambassaden i Stockholm, respektive den svenska ambassaden i Beijing. 
Resan började ta form och en kontaktperson på SFAs International 
Forestry Cooperation Centre uppdrogs att arrangera de praktiska 
detaljerna i Kina och det var även SFA som skickade den formella 
inbjudan till RESE Miljömåls styrelse. Det bedömdes som viktigt att 
träffa myndigheter med sektorsansvar, som använder sig av fjärranalys 
och GIS, och att inte fokusera på möten med fjärranalysorganisationer. 

Foto 4. Ordförande i RESE Miljömåls styrelse i pandaterräng i Wolong nature reserve 
(Sichuanprovinsen). 
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Ett uttryckt önskemål från RESE Miljömåls styrelse var att i högsta

möjliga grad komma ut till provinser utanför Beijing och där hålla 

fältseminarier tillsammans med företrädare för kinesiska miljö- och 

skogsorganisationer. Formella möten i sammanträdesrum i 

huvudstaden behövde förstås hållas, men dessa skulle begränsas till 

förmån för fältbesök i provinserna. Det lyckades i viss mån, fem av åtta 

dagar i Kina tillbringades i Yunnan- och Sichuanprovinserna, men det 

visade sig svårt att realisera riktiga fältbesök/fältseminarier bl.a. på 

grund av att de aktuella skogsområdena var rätt otillgängliga, täta och 

branta samt utan stigar.


Genomförande

Studie- och kontaktresan geomfördes under åtta dagar i oktober 2005. 

Förutom Beijing besöktes två provinser, Yunnan och Sichuan. I Beijing 

hölls möten med: 


• State Environmental Protection Administration 

• Institute of Remote Sensing Application (IRSA) 

• State Forestry Administration 

• WWF Beijing Office 

• Chinese Academy of Forestry 


I provinserna hölls möten och gjordes fältbesök tillsammans med: 

• Yunnan Institute of Forestry Inventory and Planning 

• WWF Chengdu Office


Foto 5. Möte på State Environmental Protection Administration, 11 oktober 2005. 

Resultat och resultatspridning 
Nedan finns samlade intryck från resan i punktform på en översiktlig 
nivå. 
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Fjärranalys 
•	 Relativ bred användning av fjärranalys hos kinesiska skogs-, miljö-

och naturvårdsmyndigheter. 
•	 Omfattande miljöövervakning och resurskartering, men rätt 

översiktlig. 
•	 Enkla metoder, typ visuell tolkning dominerar. 
•	 Fjärranalys används både på nationell och på provinsiell nivå, 

tveksamt om fjärranalys används på lägre administrativ nivå. 
•	 Tveksamt om fjärranalys används för mer avancerad naturvårds

tillämpning. 
•	 Det finns flera lämpliga organisationer att samarbeta med i 

fjärranalysfrågor. 

Foto 6. Diskussion över satellitbild (Landsat 7, ETM+), nordväst om Dali, Yunnan. 
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Foto 7. Möte på WWF Sichuan-kontor i Chengdu. 

Skogliga frågor 
•	 Policyn tycks domineras av att beskoga omfattande arealer 

kalhuggna skogsytor, betesytor och viss marginell åkermark. 
•	 Stora problem med bra plantmaterial, provinienser. 
•	 Stor användning av exoter. 
•	 Viss medvetenhet om att ovan nämnda problem finns. Försök görs 

att lösa dem. 
•	 På de ställen vi besökte finns ett stort behov av bl.a. röjning och 

gallring för att nå en bra skogsproduktion. 
•	 Om detta berodde på att de ytor vi besökte inte primärt var avsedda 

för skogsproduktion eller på bristande medvetenhet var oklart. 
Skyddsskogsaspekten kan ha spelat stor roll. 

•	 I skogliga frågor bedöms den provinsiella och regionala nivån i Kina 
generellt vara lämpligast för samarbete i nuläget. 
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Foto 8. Sluttning med jordbruk en bit nedströms MaoXian. 

Figur 21. Vegetationskarta över Kina, ur IRSA-presentation 11 oktober 2005
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Naturvård och landskapsplanering 
•	 Det finns en generell insikt om att skydda den kvarvarande 

naturskogen och gammelskogen.  
•	 Avverkningsstoppet 2001 i västra Kina präglar mycket både 

skogsbruket samt naturvård och landskapsplanering. 
•	 Mycket av tänkandet präglas idag av att restaurera de stora skador 

på västra Kinas skogar som åstadkoms för 5-30 år sedan 
•	 Detta har lyckats såtillvida att avverkningen i stor skala tycks ha 

stoppats och att ny skog har börjat formeras såväl på tidigare 
avverkade ytor som på betesmarker och marginella åkrar. 

•	 Denna återbeskogning redovisas på nationell nivå såsom en ökning 
från ca 16% av landets yta till ca 18%. 

•	 Föga medvetenhet finns om de stora naturvårds- och kulturvärden 
som man riskerar att förlora under denna process, t ex försvinner 
artrikedom i igenplanterade naturbetesmarker och mosaikartade 
odlingslandskap. 

•	 Man kan också fråga sig vad processen innebär ur ett 
kulturhistoriskt, socioekonomiskt perspektiv speciellt för etniska 
minoriteter. 

•	 Problemen med återbeskogningen är bland annat att den sker 
tämligen ensartat över stora ytor och att man inte gör en 
differentiering och sparar speciellt värdefulla landskap och 
betesmarker. 

•	 Problemet med exoter och avsaknad av inhemskt plantskolematerial 
gör att återbeskogningen kan få negativa effekter. 

•	 Naturvården tycks vara mycket inriktad på stora däggdjur och 
fåglar och andra organismgrupper är ännu föga uppmärksammade. 

•	 TCM (Traditional Chinese Medicine) och utnyttjande av 
traditionella vilda matresurser är omfattande och ett stort 
naturvårdsproblem. 

•	 Det tycks saknas ett övergripande naturvårds- och 
kulturmiljövårdsperspektiv också när det gäller väg- och 
vattenkraftsutbyggnader. 

•	 Naturvården sker i anslutning till speciellt skyddade områden. 
•	 WWFs Minshaninitiativ är dock ett mycket positivt exempel på hur 

man söker bryta ovanstående problem, genom bl.a. det samarbete 
som finns med lokala skogs- och jordbruksmyndigheter. 

•	 Möjligheten för ”vanliga kineser” att uppleva natur och 
biodiversitet är starkt begränsad då det saknas infrastruktur för 
vandringar i naturen. Enligt WWFs chef i Chengdu koncentreras 
gruppresor till ett fåtal naturreservat och nationalparker. Besöken 
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där präglas av massbesök längs gångstigar kring t ex små vackra 
sjöar med ibland vattenfall. 

Foto 9. Exotisk tall och igenplanterade odlingsmarker utanför Dali. 

•	 En större naturvårdsförståelse förutsätter troligen att större 
områden görs tillgängliga för allmänheten, bland annat tätortsnära. 

•	 Det finns goda förutsättningar att samarbeta om naturvårds- och 
landskapsplaneringsfrågor. Inledningsvis är det troligen lämpligt 
med fokus på provinsiell nivå. 

Reserapporten har spridits till projektledarna inom RESE Miljömål och 
till de myndigheter och organisationer som hade kontaktats under 
förberedelserna för resan. Efter hemkomsten har möten hållits med: 

•	 Mistra 
•	 WWF Sverige 
•	 Skogsstyrelsen 
•	 Naturvårdsverket 
•	 Länsstyrelsen i Blekinge län 

Referenser 
1. Reserapport Kina – gällande fjärranalys och miljöfrågor. Metria 2005 
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Internationellt perspektiv 
I samband med att RESE-programmet formulerades gjordes 1996 en 
kontaktresa till institutioner som arbetar med fjärranalysfrågor och 
miljö i Storbritannien, Nederländerna och till EUs Joint Resarch Centre 
(JRC) i Italien. Det var en viktig avstämning inför projektstart. Under 
RESE-programmets första treårsperiod anordnades också våren 1999 en 
workshop på JRC i samarbete med Rymdstyrelsen med deltagande från 
RESEs olika projektledare. Syftet med workshopen var att skapa 
kontakter mellan forskargrupper som arbetar inom närliggande 
områden för att därigenom få incitament till närmare samarbete och 
erfarenhetsutbyte. 

Utöver detta har det på övergripande nivå från RESE programledning 
mest varit fråga om att presentera RESE och ingående projekt på 
internationella konferenser och seminarier. Inhämtning av resultat och 
erfarenheter från forskning och utveckling utanför Sverige och 
eventuellt samarbete med grupper utanför Sverige har i huvudsak legat 
på projektnivå, som en naturlig del i att bedriva denna typ av arbete. 

Inom RESE Miljömål har det funnits relativt begränsade möjligheter att 
arbeta med ett internationellt perspektiv på ett samlat sätt. På 
fjärranalysseminariet 2005 gavs information om större europeiska 
initiativ, såsom GMES och GEO (Group on Earth Observation), och 
Europeiska Miljöbyråns (EEA) direktör var särskild inbjuden talare. 
Workshopen om Habitatmodellering genomfördes också som ett 
gemensamt initiativ med norska institutioner. Studie- och kontaktresa 
till Kina är också ett exempel på ett samlat initiativ från RESE Miljömål. 
Det kan också konstateras att användargrupper, tjänsteleverantörer och 
forskargrupper som varit aktiva inom RESE Miljömål numera är 
engegerade i flera GMES-projekt där metoder utvecklade inom RESE 
Miljömål används, såväl inom s.k. GMES Service Element finansierade 
av European Space Agency som inom större GMES-projekt finansierade 
inom EUs 6e ramprogram. 

Det finns säkert anledning till att framgent lägga än större vikt på ett 
internationellt perspektiv inom fjärranalysområdet, även om det också 
inom internationella samarbetsprojekt i mångt och mycket handlar om 
att arbeta med svenska tillämpningar och med behov som finns för de 
svenska miljökvalitetsmålen.  

Fjärranalysatelliterna ägs och opereras av enskilda länder, företag eller 
internationella samarbetsorgan utanför Sverige (dock finns ett svenskt 
delägarskap i SPOT-satelliterna). Bildata från dessa satelliter används 
av tjänsteleverantörer, användare och forskare runt hela jorden för 
operativ verksamhet, metodutveckling m.m. Större initiativ inom 
fjärranalysområdet inriktade på miljö- och säkerhetstillämpningar är 
europeiska eller globala, där Sverige är medlem (t.ex. GEO) eller finns 
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representerade, ofta genom departement eller myndighet, i rådgivande 
grupper (GMES). Ytterligare skäl för internationellt samarbete är att 
europeiska direktiv (t.ex. ramdirektivet för vatten) och gemensamma 
europeiska databaser (t.ex. Corine Land Cover) har behov av 
satellitbaserad information och det kan finnas anledning till 
erfarenhetsutbyte och samarbete över nationsgränserna för detta. Inom 
områden där vi från svensk fjärranalys har stor erfarenhet av operativa 
tillämpningar, t.ex. inom skogliga tillämpningar, finns även 
kommersiella möjligheter på en utlandsmarknad. 

7 Erfarenheter 
Det finns många erfarenheter som bör tas tillvara efter att ett program 
som RESE Miljömål avslutats. Styrelsen kommer att ha ett avslutande 
möte kring detta tema inom ett halvår efter att programmet har 
avslutats och kommer dessförrinnan att samla in synpunkter från 
samtliga projektutförare och vissa användargrupper. 

Vilka fördelar/nackdelar finns med att driva ett projekt inom ett samlat 
program? Vilka programgemensamma aktiviteter är mest väsentliga? 
Hur upplevs rapporteringskraven och andra kontraktsvillkor? Vad kan 
göras för att öka samarbetet mellan projekten i gemensamma 
frågeställningar? Hur hantera olika kulturer som finns inom konsult-, 
forskar- och användarleden och hur säkra att resurser finns tillgängliga 
att genomföra viktiga moment, som måste utföras av användare, som 
redan har fullt upp med operativ verksamhet? Vad kan göras för att få 
större uppmärksamhet och bättre spridning av resultaten? Det är några 
exempel på frågeställningar. 

Bilagor 

1. RESE Miljömål – Ekonomisk sammanställning 

Internet 

1. www.mistra.org 

2. www.metria.se 

3. www.fjarranalys.com 
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Förkortningar 

BAWS – Baltic Algae Watch System 
CAE – Chinese Academy of Engineering 
CAS – Chinese Academy of Sciences 
DMN – Databas Miljö och Natur 
EEA – Europeiska Miljöbyrån 
GEO – Group on Earth Observation 
GIS – Geografiska informationssystem 
GMES – Global Monitoring for Environment and Security 
GSD – Geografiska Sverigedata 
IVA – Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 
JRC – Joint Research Centre 
kNN – k Nearest Neighbour 
Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
MoU – Memorandum of Understanding 
NILS – Nationell Inventering av Landskapet i Sverige 
RESE – Remote Sensing for the Environment 
SFA – State Forestry Administration (Kina) 
SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet 
SMD – Svenska Marktäckedata 
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RESE Miljömål 

Kontakt 


Stigbjörn Olovsson 

E-post: Stigbjorn.Olovsson@lm.se 


Tel: 08-579 972 72 


64



