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 Digitalisering av vegetationskartan över Nedre Dalälven 1975-81 

Bakgrund 
”Under åren 1975-79 har översiktliga naturinventeringar omfattande geovetenskap, vegetation och 
fauna utförts i Nedre-Dalälvs-området mellan Avesta och älvens mynning under ledning av en särskild 
projektgrupp, sammansatt av företrädare för naturvårdsverket, för länsstyrelserna i C-, U-, W och X 
län, samt för en kommunal samarbetskommitté. Arbetet inkluderar en översiktlig vegetationskartering i 
skala 1:10 000. En serie rapporter har efterhand publicerats, i huvudsak ingående i serien Natur vid 
Nedre Dalälven (SNV:s PM-serie)” (citat ur SNV PM 1300).  
Vegetationskarteringen avrapporterades preliminärt i SNV PM 1414 (ref till 3295) och här beskrivs 
också metodiken. Jan Höjer, Naturvårdsverket, var projektledare för Nedre Dalälvs-projektet och 
vegetationskarteringen. 

Metodik för vegetationskarteringen av Nedre Dalälvområdet 
Vegetationskarteringen inom Nedre Dalälvs-projektet utfördes som flygbildstolkning ur svart-vita 
flygbilder (från 1973 och 1976) som var förstorade till 30 X 30 cm. Som indata användes samtliga 
naturinventeringar framtagna vid den tiden och samtliga skogsbeståndskartor från bolag och privata 
och åtskilligt fältarbete samt snedflygbilder. Snedflygbilderna fotograferades från lätt flygplan från 250 
till 500 meters höjd med ”amatör-systemkameror” (dia 24x36 mm). Flygfotograferingarna gjordes i 
systematiska stråk under fem flygningar 1975 och 1976 under höst och huvudsakligen vid 
lövfällningsperiod med det viktigaste syftet att kunna kartera de olika lövträdsarterna inom älvområdet. 
En stråkförteckning över bilderna upprättades. Kvaliteten på flygbilderna varierar dock p.g.a. skillnad i 
flyghöjd, molnighet och datum (se vidare SNV PM 1414). I figur 1 framgår ansvarig tolkare, antalet 
fälttimmar, årtal för svart-vita flygbilder och antalet tagna snedflygbilder inom respektive ekonomiskt 
kartblad. 
 
Tolkningen ur flygbilderna utfördes i stereoskåp med projektor visande snedbilderna mot väggen 
framför tolkaren. Avgränsningslinjer och löpnummer för ytorna ritades med finspetad tuschpenna på 
en genomskinlig platsfilm tejpad på den ena flygbilden. I protokoll med nystartad löpnummerserier 
inom varje ekonomiskt kartblad (”ekoblad”) antecknades ytornas vegetationstyper och skogarnas 
slutenhet, beståndsålder, trädslagsblandning samt träd- och buskarter mm. Totalt sett blev cirka 
16000 ytor karterade täckande hela eller delar av 48 ekonomiska kartblad. Indelningssystemet 
framgår av bilaga xx. 
 
Aktualitet på vegetationskartan är ursprungligen 1973 och 1975 (de svart-vita flygbildernas datum), 
snedbilderna fotograferades 1975 och 1976 men fältarbetet fortgick till ungefär 1981 (som innebar att 
åtminstone enstaka hyggen uppdaterades). Sammanfattningsvis är huvuddelen av informationen från 
1973 till 1976 men enstaka hyggen är yngre i vegetationskartan. 
 
Efter färdig tolkning ”rektifierades” kartorna. Kartplasterna förstorades inför detta fotografiskt till skalan 
1:10 000 och med den färglagda ekonomiska kartan som underlägg på ett ljusbord (för att passa in 
figurerna) ritades begränsningslinjerna om och överfördes till halvtransparent ritfilm samtidigt som 
också ytornas löpnummer skrivs fördes över till ytorna på ritfilmen. Dessutom skrevs alla protokoll 
rena på skrivmaskin och samtidigt konverterades ursprungskodningen till en ritinstruktion som 
möjliggjorde en standardiserad färgläggning av kartorna. Efter färdig produktion levererades kartorna 
till länsstyrelserna i de fyra länen med avsikten att dessa själva skulle utföra färgläggningen.  
 
I ett separat projekt på länsstyrelsen i Gävleborg gjordes dessutom ett utdrag ur vegetationskartan där 
ett urval av vegetationstyper och skogsåldersinformation ritades på den topografiska kartan (1:50000). 
Indelningssystemet för detta utdrag var en förenkling jämfört med originalkartorna. Översiktskartan av 
Nedre Dalälvens vegetation (med bilagda fotografiskt kopierade kartor) redovisades till länsstyrelserna 
i några delrapporter (t.ex. Löfgren 1977). 
 
Vad gäller kartproduktionen blev i stort sett protokollen för samtliga karterade ekoblad renskrivna men 
18 (av 48) kartor förelåg vid projektets avslutande 1981 i blandat och sämre skick.  
 
Kartmaterial och övrigt material från vegetationskarteringen följde med fd projektledaren för Nedre 
Dalälvsprojektet Jan Höjer när han pensionerades och har till 2010 arkiverats privat hos honom. 
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Felkällor vid analoga kartframställningen 
I flera moment i den totala produktionslinjen har en viss sannolikhet förekommit för att lokala fel kunnat 
uppstå i kartorna; 
1. Feltolkningar har ställvis förekommit genom tillfälligt förbiseende eller att indata lokalt inte räckt till 
vid tolkningen (t.ex. lokalt otillräckligt med fältarbete eller otillräckligt stöd från snedflygbilderna).  
2. Enstaka ytor här och var har missats och förblivit okodade. Systemet att flera ytor fick ha samma 
löpnummer försvårar logisk kontroll. 
3. Konnektion av koder vid kanterna mellan de kartbladen är inte konsekvent genomförd. 
Konnektionen av ytor över kartkanterna försvårades av att vegetationsattributen inte var direkt visuellt 
tillgängliga (utan kunde nås först via löpnumren). 
4. Indelningssystemet var upplagt så att det skulle vara öppet och dynamiskt. Alla möjliga 
kombinationer av vegetationtyper, vegetationsstrukturer och åldersvariationer var därför godkända att 
kartera. Detta gav samtidigt utrymme för ojämn kvalité och inkonsistens i tolkningarna d.v.s. att 
likartade företeelser inte alltid är konsekvent insamlade/karterade genom hela kartområdet. 
5. Vid överföring av förstorad karta till linjekarta i samband med ”rektifieringen” har enstaka linjer eller 
något löpnummer här och var blivit bortglömda. 
6. Noggrannheten i geometrin är lokalt sämre än (minst) 10 meter genom att en relativt grov penna 
använts och att rektifieringen har haft brister. 
 
Sammanfattningsvis: Visuella analoga felkontroller kan inte jämföras med den närmast perfekta 
automatiserade logiska kontrollen som kan utföras i moderna GIS-system. 

Uppdrag att digitalisera vegetationskartan över NedreDalälvsområdet 
Arbetet med att digitalisera ”vegetationskartan 1973 – 1981” över Nedre Dalälvsområdet startade 
2010 genom att NaturGIS AB då fick avtal med länsstyrelsen i Gävleborg om ersättning för arbetet.
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Figur 1: Original-produktionen av 
vegetationskarta över Nedre 
Dalälvområdet 1975 till 1981 
 
Av denna figur framgår; 
Ekokarte-beteckningen för de ekonomiska 
kartbladen, 
Årtalet för de svart-vita flygbilderna (båda 
med vit bakgrund),  
Flygstråken i västliga delarna (Ge-Gj och 
Ha-He) var tagna mellan 8 och 23 juni 1973 
och för östliga delarna (Hf-Hi) 14 augusti 
1975. 
Flygbildstolkare var 
 JL = Jan Lagerlöf, 
TL = Tommy Löfgren ( 
med grön bakgrund). 
 
Antalet fälttimmar inom bladen 
(har gul bakgrund) och antalet 
snedflygbilder (har rosa bakgrund).  
 
Originalkartblad i 1:10000 som kommit bort 
och där informationen är ersatt med 
information ur en utdragskarta i skalan 
1:50000 är inrutade i rött. 
 
NORD-riktningen är roterad 45 grader 
motsols. 
(Bakgrund: Vegetationskartans huvudskikt) 
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Metodik vid digitaliseringen 
Linjekartor, protokoll, utdragskartan i 1:50000 mm ur det analoga kartmaterialet (se Arkiverat material 
hos Jan Höjer) från Nedre-Dalälvs-projektet överfördes till NaturGis AB 2010 för att kunna genomföra 
digitaliseringen. 
 
Digitaliseringen av vegetationskartan utfördes i sex huvudmoment;  

- digitalisering av begränsningslinjerna (geometri) med löpnummer för ytorna,  
- digitalisering av ytornas löpnummer och attributinformation från originalprotokollen, 
- digitalisering av kartor där linjekartor eller protokoll ej kunnat hittas, 
- omstrukturering av attributinformationen för att ge ökad sökbarhet, 
- sammankoppling av geometri och attribut m.h.a. de gemensamma löpnumren, 
- kontroller med felrättning och 
- inlägg av nya attribut samt borttagning av originalattribut. 

 

Digitalisering av geometri 
Samtliga ”linjekartor” (48 stycken) skannades till bilder. Bilderna orienterades in och georefererades 
mot digitala ortofoton. För de linjekartor som var i bästa skick (ungefär hälften av kartorna) kunde 
sedan huvudmassan av linjer vektoriseras automatiskt men övriga linjer fick digitaliserades manuellt. 
Övriga kartor var nödvändigt att rakt igenom digitalisera manuellt. Det beror främst på att 
begränsningslinjerna i dessa kartor hade streckade begränsningslinjer. Anteckningar gjordes om ytor 
där oklarheter om begränsningslinjerna läge förelåg. För var och en av kartorna byggdes därefter 
topologi upp och originallöpnummer för samtliga (ca 15000) ytor skrevs in i rätt yta. För vissa typer av 
information (åkermark, bebyggd mark och vattenytor) fanns symboler i kartorna som också lades in på 
ytorna i denna etapp. 
 
Uppdraget utfördes av GeoInt Systems AB (underkonsult i detta projekt) som utförde arbetet i 
programvaran Supermap Deskpro 6. 

Digitalisering av ytornas löpnummer och attributinformation 
De på skrivmaskiner renskrivna originalprotokollen kunde till ungefär 30 % OCR-skannas. För dessa 
blad genomfördes sedan kontroller och rättningar av symboler som OCR-programvaran tolkat fel. 
Information från protokoll för övriga blad skrevs in manuellt i EXCEL. Attribut-informationen fördes in i  
de rätta EXCEL-kolumnerna så att likartad information hamnade i samma kolumn (se bilaga 1: 
ori_attr). 

Saknad kartinformation 
För fyra kartor (ekoblad) har inte linjekartor eller protokoll kunnat hittas (se figur 1). Den förenklade 
informationen från utdragskartan av vegetationskartan i 1:50000 har lagts in för dessa ekonomiska 
kartblad. Sådana ytor är markerade med DIGORI = 50 i den färdiga kartdatabasen. Övrig information 
(från 1:10000-kartorna) är markerade med DIGORI = 10. Förutom de nämnda (4) kartorna visade sig 
ett mindre område på norra delen av Mattön (inom ekobladet 12H7b) ha fel i löpnummerordningen så 
att ytkodningen blev fel. Även för detta område är informationen taget från 1:50000-kartan och ytorna 
där har markerats med DIGORI = 50. 

Omstrukturering av attributinformationen 
Informationen från samtliga 48 kartblad lades in i ArcInfo och lades ihop i en kartbas (m.h.a. 
kommandot APPEND). För att kunna göra detta hade först en unik löpnummerserie för hela 
kartområdet skapats: LONG_ID som är grundat på EKO_ID (ekobladets nummer) och LPR_ORI 
(original-löpnumret). 

Sammankoppling av geometri och attributinformation 
Sammankoppingen mellan yt-geometri och –attribut (ori_attr – bilaga1) skedde m.ha. LONG_ID i 
ArcInfo. 
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Felkällor i den digitala produktionslinjen 
Till felkällor med ursprung från originalkartorna (se Felkällor vid analoga kartframställningen) kan 
adderas; 
8. Vid digitaliseringen av geometri hade någon linje eller något löpnummer blivit bortglömt och några 
ytor fått fel löpnummer d.v.s. lästs av fel (p.g.a. otydlighet). 
9. Vid digitalisering av attribut-informationen från protokollen hade ett antal symboler skrivits in fel. 

Kontroller och felrättning 
Vid sammankopplingen mellan geometri och attributinformation (ca 14000 rader attributinformation) 
visade det sig att för ca 5 % (700) av ytorna blev det ingen träff eller felaktig träff. Sistnämnda beror 
(huvudsakligen) på att löpnummerserien i en karta (12H 7a: 317 ytor) visade sig höra till en annan 
version än det modernare protokollet och att löpnummerserien fick byggas om för detta blad. För 
övriga (ca 380 ytor) handlade det om feltolkat löpnummer eller att avskiljande linjer mellan ytor inte 
hade digitaliserats. Därutöver fanns några hundratal okodade ytor. 
 
Genomgångar av hela området på jakt efter fel eller ologiskheter (se felkällor) gjordes med ortofoto, 
det georefererade vegetationskarteutdraget (1:50’), kartdata från basinventeringen (se Digitala 
referensdata) samt flygbilderna från 1973-1975 som också resulterade i åtskilliga rättningar. Alla 
okodade ytor kodades upp i samband med dessa genomgångar. 

Inlägg av nya attribut samt borttagning av originalattribut 
Nya numeriska attribut lades till (se bilaga 1). Med hjälp av statistikkörningar på originalattribut (enskilt 
eller gruppade attribut) kunde värden sättas m.h.a. AML:er (programscripts i ArcInfo) på dessa nya 
attribut. Speciellt arbetsamt var det att dela upp det ursprungliga kommentarfältet (t_komm – se bilaga 
1) eftersom här låg ursprungligen information om t.ex. lövträdsarter, överståndare, hävd, 
dikningspåverkan blandat och ostrukturerat. Återstående kommentarer lades i attributet ”Kommenta” 
(se bilaga 1). 
Det nya indelningssystemet är redovisat i bilaga 2. 

Slutbearbetning 
I en version togs slutligen samtliga originalattribut bort och sedan togs onödiga linjer bort (ArcInfo: 
Dissolve) och slutligen exporterades kartdatabasen till shape-format. Samtliga tidigare versioner är 
dock sparade. 
 
 

Resultat 
Vegetationskartan över Nedre Dalälven med aktualitet 1973 till 1976 (fram till 1981 för vissa hyggen) 
har digitaliserats (digital bilaga). Den dokumenterar älvlandskapet och omgivningar som det såg ut vid 
denna tidsperiod. Speciellt intressant är informationen om vilka trädarter som dominerar; tall, gran, löv 
och samtliga karterade lövträdsarter är möjliga att söka ut. Kartor av utbredningen av t.ex. 
naturvårdsintressanta arter som asp, ek, al och övriga ädellövträd kan tas fram över Nedre 
Dalälvsområdet. Skogens ålder är normalt angiven både förenklat och med detaljerat beskriven 
åldersvariation. Förekomst inom ytor av överståndare eller trädsolitärer av olika arter finns angivet och 
är möjligt att illustrera i separatkartor. Vidare finns t.ex. information om landskapets öppenhet, hävd, 
dikningspåverkan, igenväxning och observationer karterade av hormoslyrbekämpade fd lövrika 
skogsbestånd. 

Diskussion 

Förädling av attributtabellerna 
Det vore möjligt att vidareförädla lövträdsinformationen och göra den mer digitalt sökbar. Det kunde 
vara möjligt att (med schabloner) lägga ut attribut för flera löv -arter eller -grupper i procent; björk, asp, 
al (delvis uppdelat i arter), övriga triviala lövträdsarter, ek, ask, alm, lind och övriga obestämda 
ädellövsträd. På detta sätt kan man ta fram kartor för dessa lövträdsarter och grupper inom hela Nedre 
Dalälvsområdet. 



 UTKAST  
Tommy Löfgren Sidan 7 2017-03-03 

Inkonsistens i databasen 
Data är inte överallt inom NeDa-området konsistent insamlat i detta projekt. Det kunde vara möjligt att 
ytterligare klargöra orsakerna till detta. Det beror (som nämnts tidigare under Felkällor) på lokala 
brister i indata (för lite fältarbete, lokalt sämre kvalitet eller avsaknad av snedflygflygbilder mm. Likafullt 
är materialet värdefullt för utvärdering av historiska förändringar, avverkningar och igenväxning. 

 

Referenser 

Naturvårdsverket 1980: Naturvårdsplan för Nedre Dalälven. Förslag från Projektgruppen för 
naturinventering och naturvårdsplanering vid Nedre Dalälven. SNV Rapport PM 1300. 
 
Höjer, J. & Löfgren, T: 1981: Natur vid Nedre Dalälven. 6. Vegetation och botaniska skyddsvärden. 
SNV Rapport PM 1414 (preliminär version, ref till PM 3295). 
 
Löfgren, T. 1977: Delrapport för vegetationskarteringen vid Nedre Dalälven. Länsstyrelsen i 
Gävleborg. 
 

Digitala referensdata 
Basinventeringens digitala ytfiler för (naturreservat eller Natura 2000-) objekten: 2000932, 
2001907, Båtfors-objekten, Bredforsen-objekten, SE0210277, SE0250110, SE0250126, 
SE0250174, SE0620234, SE0630153, SE0630188, SE0630189, SE0630190, SE0630191 och 
SE0630192. 
 

Arkiverat material hos Jan Höjer 
Linjekartor och protokoll för de nära 50 vegetationskartorna, 
den färglagda förenklade utdragskartan av vegetationskartan i skala 1:50 000, 
svart-vita flygbilder 1973 och 1975 (107 stycken), 
ca 3000 snedflygbilder1 flugna i stråk täckande i stort sett hela NeDa-området och stråköversikt för 
dessa mm material. 
(Jan Höjer har verkat för att NeDa-materialet arkiveras bättre. LST-X har bekräftat att det finns 
möjligheter att arkivera NeDa-projektets material där.) 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Tabell över databastruktur på vegetationskartan 
Bilaga 2: Indelningssystem för vegetationen  
 
Digitala bilagor 
neda_vegkarta_1973_1981 i shape-format och 
metadatabasen neda_ekos i shape-format (i projektionen RT 90 2.5g W) 
(Packa upp zipfilen under c:/ så bör kartans färgsättning fungera.  
Förutsätter ArcGIS 9.3 eller senare).

                                                 
1 Dessa borde enligt Jans och min mening skannas och tillgängliggöras! 
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Bilaga 1: Tabell över databastruktur på vegetationskartan 

ItemNamn 
Item- 
ursprung typedef Beskrivning av innehåll i kolumn 

BN# AI-items   

BN-id AI-items   

Area AI-items  Areal i kvadratmeter 

perimeter AI-items  Omkrets i meter 

lpr_ori ori-attr 5 5 i 

Ursprungslöpnummer som är unikt inom varje blad 
Kan göras numerärt om tal över 10000 används  t ex 17a ger  
10000 + lpnr + a => 10171. Måste i såfall ändras lika i linjebasen.  
Mycket få sådana (textsträngar) förekommer så det kan fungera 

t_vth ori-attr 2 2 c Naturtyp (ursprungligen med färgangivelsekod) 

t_vt_a1 ori-attr 10 10 c Naturtyp-attribut (Rastertyp för färgläggning) 

t_vt_a2 ori-attr 10 10 c Naturtyp-attribut 2 (Rastertyp för färgläggning) 

t_age ori-attr 10 10 c Ursprungskommentar vad gäller skogsålder 

t_TGL ori-attr 4 4 c Tall, gran, löv i 10-delar 

t_sluten ori-attr 10 10 c Kommentar om skogs-struktur, slutenhet mm 

t_komm ori-attr 
100 100 
c 

Ursprungskommentar vad gäller övrig info - oftast trädarter i 
dominansordning 

ekonamn ori-attr 7 7 c Ekokartenamn - bibehålls ända tills gränslinjer mellan dem tas bort 

    

eko-id temp 8 8 i ekokartans nummer enligt NG-system 

long_id temp 8 8 i eko-id + lpr_ori 

TOM temp 1 1 i Om löpnumret saknas eller information saknas sätts TOM = 1 

    

(Ny struktur kan inte låsas innan man har sett strukturen i samtliga protokoll) 

BN# AI-items   

BN-id AI-items   

Area AI-items  Areal i kvadratmeter 

perimeter AI-items  Omkrets i meter 

digori nya attr 2 2 i 

Utgångsmanus för digitalisering och kodning;  
10 = 10000-del original (linjekarta och attributmanus),  
50 = överfört från vegetationskarterutdrag 50000-del (10000-original ej 
återfunnet) 

VTH_NY nya attr 3 3 i numerisk vegkod. Huvudkod (får aldrig vara TOM eller 0) 

AGE nya attr 3 3 i numerisk åldersangivelse på skog 

AGE2 nya attr 3 3 i detaljerad ålderangivelse på skog 

    

PR_TALL nya attr 3 3 i tallandel i 100-delar 

PR_GRAN nya attr 3 3 i granandel i 100-delar 

PR_LOV nya attr 3 3 i lövandel i 100-delar 

SK_SLUT nya attr 1 1 i 
Skogens slutenhet (gallring mm), spridda träd, överståndare, 
trädsolitärer (även inom öppen mark) 

VT_EX nya attr 3 3 i  

HAVD nya attr 1 1 i Kommentar om hävd 

FUKT nya attr 1 1 i Kommentar om fuktighet 

IGENV nya attr 2 2 i Igenväxning av öppna marker 

plant nya attr 1 1 i Notering om plantering 

DIKAD nya attr 1 1 i Notering om dikningspåverkan 

FD_MYR nya attr 1 1 i Notering om fd myr 

Horm nya attr 1 1 i Notering om hormoslyrbekämpning av lövträd 

Hygg7581 nya attr 1 1 i 
Hyggen (efter flygbilderna 1975 fram till 1981) som registrerats i fält 
eller i snedflygbilder 

TRADA1 nya attr 2 2 i lövart1 - Dominant lövart  
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TRADA2 nya attr 2 2 i lövart2 - nästkommande lövart 

TRADA3 nya attr 2 2 i lövart3 - nästkommande lövart 

TRADA4 nya attr 2 2 i lövart4 - nästkommande lövart 

TRADA5 nya attr 2 2 i lövart5 - nästkommande lövart 

TRADA6 nya attr 2 2 i lövart6 - nästkommande lövart 

TRADA7 nya attr 2 2 i lövart7 - nästkommande lövart 

    

OVER1 nya attr 3 3 i trädart1 - Dominant överståndar- eller solitärträdart 

OVER2 nya attr 3 3 i trädart2 - nästkommande överståndar- eller solitärträdart 

OVER3 nya attr 3 3 i trädart3 - nästkommande överståndar- eller solitärträdart 

OVER4 nya attr 3 3 i trädart4 - nästkommande överståndar- eller solitärträdart 

    

KOMMENTA nya attr 50 50 c Övriga kommentarer 

SKOG nya attr 2 2 i Grad av busk- och skogsbevuxenhet 
 



 UTKAST  
Tommy Löfgren Sidan 10 2017-03-03 

Bilaga 2: Indelningssystem för vegetationen 

item 
namn 
(Värden) Beskrivning / Definition 

VTH_NY Vegetationsinformation HUVUDskikt 

9 Substratmark - obestämd 

10 öppen hällmark 

20 öppen sandstrand/sandmark 

30 öppen sten/blockmark 

101 skog (ur vegkarteöversikten 1:50000) 

110 barrskog 

111 barrskog på hällmark: hällmarkstallskog 

120 barrskog på blockig mark 

130 barrskog på sandig mark 

150 blandskog 

200 
lövskog  
(för unga skogar/hyggen kan bedömningen vara vansklig - mycket av lövet kan blivit bortröjt) 

301 sumpskog eller al (klibb- och gråal-) dominerad skog (ur vegkarteöversikten 1:50000) 

310 barrskog på sumpig mark: barrsumpskog 

320 barrskog på mosse: tallmosse 

350 blandskog på sumpig mark/myr el svämskog: blandsumpskog el blandsvämskog 

360 blandskog på mosse/myr: tallmosse/myr med björk 

370 lövskog på sumpig mark/myr el svämskog: lövsumpskog el lövsvämskog 

400 mosse 

410 mosse med gles lågvuxen tallskog 

420 mosse med gles lågvuxen tallskog med björk 

450 myr - obestämd 

460 obestämd myr med gles lågvuxen tallskog 

470 obestämd myr med gles lågvuxen tallskog med björk 

500 kärr 

510 kärr - vått ev. med vass 

560 kärr med gles lågvuxen barrsumpskog 

570 kärr med gles lågvuxen blandsumpskog 

580 kärr med gles lågvuxen lövsumpskog 

610 buskmark med vide - videfuktäng 

620 buskmark med havtorn 

700 gräsmark naturlig/kultiverad 

710 gräsmark kultiverad: fd åker, fd täkt mm 

750 gräsmark naturlig (?) 

751 gräsmark/ hed naturlig (?) på sandig mark 

752 gräsmark på blockig mark 

760 gräsmark sumpig mark inklusive älvängar 

762 gräsmark sumpig mark inklusive älvängar - blockrikt 

769 gräsmark sumpig mark: vass 

770 gräsmark på blockig mark 

780 hedmark 

790 kraftledningsgata (delvis hyggesmark) 

800 vattenyta 

810 vattenvegetation 

820 vattenvegetation; gles inklusive flytblad 

860 vattenyta - blockig forsbotten 

870 grunt vatten - sandbotten 

880 grund sedimentbotten som friläggs vid lågvatten 

901 Kulturmark = Övrig öppen mark +  åkermark ur fastighetskartan 

910 Bebyggd mark 
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960 Exploaterad mark (Artificiell vegetationsfri mark mm) 

970 åker 

  

  

VT_EX Extrainformation (mycket information av detta är redan inkorporerat i VTH_NY) 

1 Kraftledningsgata (åtminstone i delar), i övrigt normalt hygge 

2 Allé (ej inbyggt i VTH_NY) 

3 Park  (ej inbyggt i VTH_NY) 

4 Grunda älvsedimentbottnar som friläggs vid lågvatten (pot. isoetid-samhällen) 

7 fd åker 

8 pot veg? (färskt hygge eller t.ex. osäkerhet om kontinuitet på gräsmark) 

9 äng (sannolikt naturlig gräsmark) 

10 forsbotten 

11 torräng 

12 torräng på sandmark 

13 våtäng 

14 vassrikt 

91 tomtmark 

97 åker 

780 hedmark 

  

AGE Skogens (trädens) ålder 

10 instabilt veg., kalt hygge 

11 Hygge 

12 instabilt, hygge med ungskog 

13 Hygge eller ungskog (ur vegkarteöversikt 1:50000) 

23 ungskog (2 = ca 15 - 35 år, 3 = 35 - 80 år) 

40 Mogen skog (80 - 100 år) 

50 Äldre skog (100 - 120 år) 

60 gammal skog (över 120 år) 

  

AGE2 
Skogens (trädens) ålder detaljerat 
Treesiffrig kod enligt nedan där den första siffran är huvudkod 

110 instabilt veg., kalt hygge 

111 Hygge mede gles föryngring 

112 instabilt, hygge med ungskog 

130 Hygge eller ungskog (ur vegkarteöversikt 1:50000) 

200 ungskog (2 = ca 15 - 35 år) 

230 ungskog (2 = ca 15 - 35 år, 3 = 35 - 80 år) 

300 ungskog eller "gallringsskog" (3 = 35 - 80 år) 

400 Mogen skog (80 - 100 år) 

500 Äldre skog (100 - 120 år) 

600 gammal skog (över 120 år) 

  

 Kombinationer av ovanstående är skildrade enligt följande där inledande siffran anger huvudålder: 

340 ungskog eller "gallringsskog" (3 = 35 - 80 år) men delvis / nästan Mogen skog (80 - 100 år) 

430 Mogen skog (80 - 100 år) / ungskog eller "gallringsskog" (3 = 35 - 80 år)  

450 Mogen skog (80 - 100 år) / Äldre skog (100 - 120 år) 

 och exempelvis: 

452 Mogen skog (80 - 100 år) / Äldre skog (100 - 120 år) / ungskog (2 = ca 15 - 35 år) 

 I vissa fall angivet är också: 

670 Skogsklass 7 (X 20 år) dvs över 140 år 

680 Skogsklass 8 (X 20 år) dvs över 160 år 

  

  



 UTKAST  
Tommy Löfgren Sidan 12 2017-03-03 

  

SK_SLUT Skogarnas öppenhet, gallring eller ojämnhet 

1 spridda träd på öppen mark 

2 öppen eller luckig skog 

3 halvöppen till öppen (från hlSS i originalprotokoll) 

5 gallrat 

7 ojämnt (olikåldrig skog) 

8 tätt eller överslutet 

  

PR_TALL Procentsats tall (1 - 100) 

PR_GRAN Procentsats gran (1 - 100) 

PR_LOV Procentsats löv (1 - 100) 

  

HAVD  

1 Bete eller fd bete 

2 Slåtter eller fd slåtter 

FUKT  

1 fuktig mark 

2 fuktig delvis våt (sumpig) mark 

  

IGENV igenväxning med barr i myr el. ängsmark 

1 Ospecificerad igenväxning 

10 barrskogs-igenväxning 

15 blandskogs-igenväxning 

20 lövskogs-igenväxning 

PLANT Planterade kulturmarksytor 

DIKAD  

1 dikningspåverkad 

2 starkt dikningspåverkad 

  

FD_MYR  

1 före detta myr 

  

HORM  

1 Löv avlägsnat med hormoslyr (endast ytor som registrerats i fält) 

  

Hygg7581  

1 Avverkat mellan 1976 och 1981 - fält eller tagits från snedflygbilderna 

  

TRADA1 Dominant art inom ytan 

1 björk 

2 asp 

3 al 

4 klibbal 

5 gråal 

6 rönn 

7 hägg 

8 övr_triv 

9 obestämt löv 

11 ek 

12 ask 

13 alm 

14 lönn 

15 lind 
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18 äppelträd 

19 obestämt ädellöv 

22 rosa 

23 havtorn 

24 hassel 

25 vide 

26 en 

37 sälg 

38 oxel 

39 prunus 

61 tall 

62 gran 

80 bergtall 

81 lärk 

82 poppel 

  

TRADA2 Därefter  följande trädart inom ytan (koder som TRADA1) 

  

TRADA3 Därefter  följande trädart inom ytan (koder som TRADA1) 

  

TRADA4 Därefter  följande trädart inom ytan (koder som TRADA1) 

  

TRADA5 Därefter  följande trädart inom ytan (koder som TRADA1) 

  

TRADA6 Därefter  följande trädart inom ytan (koder som TRADA1) 

  

TRADA7 Därefter  följande trädart inom ytan (koder som TRADA1) 

  

OVER1 som TRADA1 (solitärer eller "stora" träd ges värdet plus 200, "överståndare" plus 100) 

  

OVER2 som TRADA1 (solitärer eller "stora" träd ges värdet plus 200, "överståndare" plus 100) 

  

OVER3 som TRADA1 (solitärer eller "stora" träd ges värdet plus 200, "överståndare" plus 100) 

  

KOMMENT Återstående kommentarer från karteringsprotokollen 

  

SKOG  

1 Skog 

2 Skog - halvöppen (gallrad, hagmark eller fd slåtter mm) 

3 Impedimentartad låg/ gles sumpskog 

5 Igenvuxen eller igenplanterad öppen mark  

6 Indikation på Igenvuxen eller igenplanterad öppen mark  (osäker klassning) 

7 Öppen mark med spridda träd eller trädsolitärer 

8 Buskmark 

9 Öppen mark med spridda buskar 

55 Öppen mark (i övrigt) 

99 Vattenytor/vattenvegetation 
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