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Förord 
 
Detta arbete är gjort som ett 20 poängs examensarbete på skogsvetarprogrammet vid Sveriges 
lantbruksuniversitet i Umeå. Initiativet till arbetet är taget av StoraEnsos Torsby-förvaltning. 
Arbetet är utfört vid Institutionen för resurshushållning och geomatik. 
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Sammanfattning 
 
Metria håller på att ta fram en vegetationsdatabas över Värmlands län; det finns flera 
intressenter bakom framtagandet av databasen. Utöver dessa är StoraEnso en eventuellt 
tillkommande intresent, som undrar över praktiska användningsområden med databasen. De 
är även intresserade av att veta hur databasen överensstämmer med egna befintliga databaser. 
I detta arbete har jag samkört Metrias vegetationdatabas med StoraEnsos databaser för att få 
en bild av hur de överensstämmer och hur ett eventuellt praktiskt användande skulle kunna 
fungera.  
 
Tre olika försök har gjorts: ett användarförsök och två samstämmighetsförsök. I 
användarförsöket jämfördes vegetationsfördelningen mellan stabila nätverk (områden avsatta 
för naturvård) och övrig skog. Detta för att undersöka hur det går att samköra baserna för att 
lösa en möjlig planeringsfrågeställning. Samstämmighetsförsöken syftar till att se hur 
jämförbara data skiljer sig åt mellan baserna. Först undersöktes hur lövandelen i bestånd 
skattas i StoraEnsos befintliga baser och hur den skattas av vegetationsdatabasen. I det andra 
försöket undersöktes hur objekten (bestånden) i de stabila nätverken är definierade hos 
StoraEnso respektive i vegetationsdatabasen.  
 
Slutsatserna av försöken är att skillnaden mellan baserna bitvis är stora, men att de i de stora 
dragen dock är samstämmiga. Användarförsöket visar på svårigheten att bearbeta stora baser, 
men att resultatet kan bli bra om man är beredd att lägga ned ganska mycket tid för 
anpassningar. Vegetationsdatabasen innehåller information som inte finns tillgänglig i 
StoraEnsos befintliga databaser. God information är viktig vid allt beslutsfattande, men frågan 
är hur mycket man är beredda att betala för den. 
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Summary 
 
Metria, a division of the Swedish surveying office, is currently making a vegetation database 
over the county of Värmland; there are several participants involved in the process. A 
prospective participant is the forest company StoraEnso, which is interested in the 
possibilities of practical application of the database. StoraEnso is also interested in knowing 
how the vegetation database is corresponding with the company’s own database. In this thesis 
two databases have been run together, in order to get a picture of the correspondence and also 
how the database may be used in practical application. 
 
Three different cases have been done: One user evaluation of the database and two 
comparative analyses between the bases. In the user evaluation case, the vegetation 
distribution in “stabila nätverk” (areas left for nature conservation) has been compared with 
vegetation distribution in ordinary forest. This for studying the possibilities in merging the 
basis to solve a possible planing problem. The comparative exams look at how comparable 
data differs between the bases. The first trial looks at how the share of broadleaf is estimated 
by StoraEnso and by the vegetation database. The second trial examines how the different 
objects in “stabila nätverk” are defined by the StoraEnso and by the vegetation database. 
 
The conclusions of the trials are that the difference between the databases is sometimes big, 
but that the main line however is the same. The user evaluation trial, points to the difficulties 
of working with different large databases, but that the result still can be good if one is ready to 
lay some time and effort on adaptations to make the bases work together. The vegetation 
database contains information not present in StoraEnsos existing database. Good information 
is important in all decision making, but the question is how much one is ready to pay for it.  
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1 Inledning och syfte 
 
1.1 Inledning 
Information om skog och mark som beståndsindelning, bonitet, trädslag, marktyper, 
åtgärdsprogram mm finns lagrade i databaser hos många markägare och särskilt hos de stora 
skogsbolagen. Bolagen har egenutvecklade eller anpassade program för att hantera och 
bearbeta sina datamängder för att nå ett effektivt skogsbruk. 
 
Lantmäteriets division för uppdragsverksamhet, Metria, håller på att ta fram en 
vegetationsdatabas över Värmland. Det är i detta samband av intresse för skogsföretaget 
StoraEnso att få belyst hur vegetationsdatabasens information kan nyttjas för deras skoglig 
verksamhet. Det är också av intresse att belysa hur uppgifterna eller klasserna är jämförbara i 
de två baserna (Vegetationsdatabasen och StoraEnsos befintliga baser) . Andra studier 
(Franklin m fl 2002, Moore & Bauer 1990) visar på stora skillnader mellan olika geografiska 
databaser med samma tematiska innehåll. 
 
Att underhålla StoraEnsos beståndsdatabas kräver stora resurser. Skulle det därför med 
vegetationsdatabasen hjälp vara möjligt få tilläggsinformation och information, som kan 
hjälpa till att styra underhållsinsatserna, skulle mycket vara vunnet. 
 
1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Metrias 
vegetationsdatabas besitter när det gäller att utnyttja den i ett skogligt sammanhang. 
 
Praktiskt sker detta genom två olika typer av försök: 
• Användarförsöket visar hur det fungerar att samköra vegetationsdatabasen med 

StoraEnsos befintliga databaser (Vegetationsfördelningsfallet).  
• Samstämmighetsförsöken undersöker hur jämförbara data skiljer sig åt mellan baserna 

(Lövandelsfallet och Klassificeringsfallet). Om samstämmigheten är dålig väcks frågan 
om det är fel i någon av baserna eller om klassdefinitionerna skiljer sig åt mellan baserna. 

 
2 Presentation av datamaterial 
 
2.1 Vegetationsdatabasen 
För att bättre förstå innehållet i och omfattningen av vegetationsdatabasen följer här ett kort 
sammandrag av Metrias leveransbeskrivning till vegetationsdatabasen (Anon. 2000). 
 
2.1.1 Bakgrund/historik 
 
Vegetationsdata från Metria täcker för närvarande fjällkedjan, Norrbottens län, Jämtlands län, 
Västmanlands län och Öland vilket motsvarar 43% av Sveriges yta. Värmlandslän planeras bli 
färdigkarterat vid slutet av år 2004. Vegetationsdatabasen bygger på ett standardsystem för 
vegetationskartering baserat på tolkning av infraröda (IR) flygbilder.  
 
Syftet med databasen är att skapa en heltäckande databas med vegetationsinformation, 
anpassad för att stödja landskapsanalyser och fysisk planering av olika slag. Viktiga 
verksamhetsområden är skogsbruk, naturvård, terrängframkomlighet, naturresursinventering 
och översiktlig fysisk planering.  
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2.1.2 Basens uppbygnad 
 
Innehåll 
Vegetationsdatabasen består av tre skikt: 
• Vegetationstyper (ytskikt) 
• Skogsfaser (ytskikt) 
• Punktobjekt 
 
Vegetationsskiktet baseras på en uppdelning i nio naturtyper: Skogsvegetation, 
Sumpskogsvegetation, Öppen myrvegetation, Buskvegetation, Öppen risvegetation, Öppen 
gräs-örtvegetation, Substratmarker, Övriga marker/kulturpåverkade marker och 
Vatten/vattenvegetation (bilaga 1). Dessutom finns en kategori för små svårklassificerade 
ytor. Naturtyperna är i sin tur uppdelade i 73 vegetationstyper (varav 12 snarast är 
markanvändningstyper inom kulturmark/exploaterad mark). Det maximalt möjliga antalet 
varianter är svårt att skatta, men kan uppgå till över 300. Exempelvis kan en mjukmattemyr 
vara antingen kärr eller mosse och den kan vidare uppdelas i varianter med eller utan glest 
trädskikt, olika varianter med lövträd eller barrträd, och i varianter med olika ytstrukturer etc.  
 
Skogsfasskiktet har sju huvudklasser (se bilaga 1), vilket i kombination med sju olika tillägg 
på vissa klasser ger maximalt 28 varianter. Exempel på skogsfaser är: Hygge/plantskog, Ung-
medelålders skog, Vuxen skog och Gammal skog. 
 
Punktobjekten delas in i 29 klasser och saknar tilläggsinformation. 
 
 
Geografisk yttäckning 
Varje bas täcker i normalfallet (då det motsvarar ett topografiskt kartblad) en yta på 625 km2.  
Genomsnittligt antal vegetationsytor på en bas är ca 9000 st och skogsfasytorna ca 5000 st. 
Antalet ytor är dock starkt beroende av terrängens beskaffenhet.  
 
Insamlingsmetod 
Informationen tas huvudsakligen fram genom bildtolkning av infrarödkänsliga flygbilder 
(bildskala 1: 30 000) monterade som stereomodeller. Före tolkning rekognoseras området i 
fält, i första hand för att kalibrera fältinformationen mot flygbilderna. Efter tolkning sker en 
mer omfattande fältkontroll av punkter som är representativa för vissa frågeställningar. Såväl 
osäkerheter och gränsfall som mera typiska områden besöks. Därefter justeras tolkningen 
innan den slutgiltiga vegetationsdatabasen tas fram för ett visst kartblad. 
 
Teknisk kvalitet 
Karteringssäkerheten varierar mellan olika naturtyper och klasser i indelningssystemet. 
Generellt kan sägas att klasser med få vegetationsskikt (t ex öppen mark) har högre 
klassningssäkerhet än sådana med flera och tätare skikt (t ex skog). Exempelvis har åker, 
hygge och hällmark en mycket hög tolkningssäkerhet, medan fuktlövskog har en lägre 
tolkningssäkerhet. Härav varierar den minsta karteringsenheten mellan 0,25 ha och 2 ha (se 
bilaga 1 för minsta areal inom klasser) 
 
Databasindelning 
Karteringsområdets (Värmlands län) indelning i databaser framgår av figur 1. 
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Figur 1. Vegetationsdatabaser, basindelning för Värmlands län. Den aktuella studjen utfördes i 
område nr 18 

 
 
2.2 StoraEnsos-datamaterial 
 
2.2.1 Allmänt om baserna 
Beståndsregister 
StoraEnsos beståndsbas har funnits i någon form under lång tid, först i pappersform och sedan 
som digitala databaser i olika former. I dagens databas är grunden till gränsdragningar 
hämtade från flygbilder. Gränserna/beståndsindelningen förändras ständigt då skogen 
förändras. Vid skogliga åtgärder händer det allt som oftast att gränserna ändras och att nya 
bestånd tillkommer. Basen innehåller uppgifter om varje bestånds volym, grundyta, ålder, 
höjd, diameter, trädslagsfördelning, ståndortsindex, grundförhållanden, mm. som samlas in i 
fält. 
 
Stabila nätverk 
StoraEnsos stabila nätverksbas tillkom när företaget blev certificerade enligt FSC. Ett av 
kriterierna för certificering är att avsätta områden för naturvård och att upprätta en bas över 
områdena i övervakningssyfte. 
 
Dessa naturvårdsområden bildar en ekologisk landskapsplan där kärnområden för hotade 
arter, binds ihop med andra lämpliga lokaler via korridorer (spridningsvägar). De bildar på 
detta vis ett nätverk över landskapet där hänsynskrävande arter skall kunna trivas och spridas 
till andra lämpliga lokaler. Nätverken är indelade i objekt (områden). Dessa objekt är 
klassificerade efter ”objekttyp”. 
 
Övrigt material 
Det fanns även tillgång till ett ortofoto och IR-flygbilder (skala 1:30 000) över basen. 
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3 Beskrivning av de olika fallen 
 
3.1 Allmänt om fallen 
Försöksområde är vegetationsdatabas nr 18 (färdig januari 2002, se figur 1), ett område där 
StoraEnso har ett skogsinnehav på ca 28000 ha. Vilket motsvara ca 45% av basens totala area 
på 62500 ha. 
 
Det först genomförda försöket var användarförsöket där vegetationsfördelningen i de olika 
baserna jämfördes. Försöket är ett test av hur ett praktiskt användande skulle kunna fungera. 
Fallet gav en god kunskap om baserna och ledde till nya idéer att testa och utvärdera baserna 
(De andra försökn). 
 
Samstämmighetsfallen utgör två jämförelser av data mellan de olika baserna. I det ena fallet 
jämförs lövskogsandelen i de olika baserna och i det andra fallet görs en klassificering av de 
stabila nätverken mha vegetationsbasen.  
 
3.2 Vegetationsfördelningen 
 
3.2.1 Metodik 
Uppgiften att jämföra fördelningen av vegetationskartans klasser inom de vanliga bestånden 
med motsvarande fördelning inom de stabila nätverken, verkade till att börja med ganska 
enkel, men innehöll som ofta är fallet vid samkörandet av olika databaser, sin beskärda del av 
komplikationer (Bergström & Johansson 2000). Först sattes beståndsregistret och 
vegetationsregistret ihop till ett tema och sedan slogs stabila nätverksregistret och 
vegetationsregistret ihop till ett annat tema. Sedan jämfördes de två med varandra, för att se 
hur vegetationsfördelningen hos de båda skiljer sig åt.  
 
Sammanslagningen av kartskikten gjordes med ArcInfo, För att sätta ihop kartskikten 
användes funktionen Union. När funktionen används, får man valet att bestämma ett minsta 
tillåten avstånd mellan två parallella linjer, ”Fuzzy tolerance”. Detta innebär att om man sätter 
det tillåtna minsta avståndet någorlunda grovt så får man bort mängder med små områden 
(några kvadratmeter stora), så kallade ”slivers”, som annars bara tar upp plats i tabellerna. När 
man har fått fram den sammanslagna filen kan man sedan gå in och editera den manuellt för 
att ytterligare förbättra datakvalitén. Det minsta avstånd mellan två parallella linjer sattes till 
6.4 meter, ett värde som fanns fungera bra till dataseten. Med för stora avstånd försvinner 
delar av ”verkliga” bestånd och för små avstånd medför alltför många slivers. 
 
De bearbetade filerna öppnades i ArcView. Arealerna summerades inom de olika 
vegetationsklasserna. Vidare bearbetning och analys skedde i Excel. Där rensades 
vegetationsklasser som inte är skogligt relevanta bort, så som industriområde, åker mm. Sedan 
arbetades ett diagram fram (figur 2) som tydliggör skillnaden i fördelningen mellan 
vegetationstyper inom de ”vanliga” bestånden och de stabila nätverken. I diagrammet 
redovisas skillnaden mellan en vegetationstyps andel i de stabila nätverken (anätverk) och 
motsvarande andel inom de vanliga bestånden (abestånd) i förhållande till andelen inom de 
vanliga bestånden ((anätverk - abestånd)/abestånd).. 
 
3.2.2 Resultat 
Det resulterande diagrammet skall tolkas så att om en vegetationstyp är lika vanligt 
förekommande i de stabila nätverken som i de övriga bestånden skall stapeln vara noll. 
Skillnaden mellan vegetationsfördelningen hos de ”skogsrelaterade” vegetationstyperna, visar 
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på stora skillnader mellan hur vanligt förekommande de olika typerna är i de stabila nätverken 
respektive i de övriga bestånden. Barrskog av lavristyp finns knappt representerad i de stabila 
nätverken medan Blockig stenmark är kraftigt överrepresenterad. Tabell 1 är viktig för 
förståelsen och tolkningen av resultaten i figur 2 och vad fördelningen mellan de olika 
vegetationstyperna kan bero på. Vissa vegetationstyper är mycket sällsynt förekommande 
medan andra är mycket vanliga. 

 
Figur 2. Skillnaden i vegetationsfördelning i procent, mellan stabila nätverk och övriga bestånd. Positiva 
värden: vegetationstypen är vanligare inom de stabila nätverken, negativa värden: motsatta förhållanden gäller. 
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Tabell 1. Den totala arealerna inom de redovisade vegetationstyperna. 
 
Vegetationstyp Areal (ha) 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 11724,74 
Fuktig barrskog 1359,33 
Hällmarkstallskog 800,71 
Våt barrskog / sumpbarrskog 445,22 
Barrskogsmyr 327,08 
Trädplantering 196,36 
Barrskog av lavristyp 43,86 
Frisk lövskog (ink torr utan lav) 39,74 
Fuktig lövskog 17,14 
Våt lövskog / sumplövskog 6,39 
Lövskogsmyr 2,39 
Block-stenmark 0,70 
 
 
3.2.3 Diskussion 
Om envegetationstyp är över- eller underrepresenterade i vegetationsfördelningsdiagrammet 
(Figur 2), beror främst på hur vanliga de är i landskapet. En vegetationstyp som är ovanlig  i 
landskapet (och därmed ev. skyddsvärd) kommer naturligt att sparas i högre grad än vanligt 
förekommande vegetationstyper. Ett exempel på en sådan skyddsvärd vegetationstyp är fuktig 
lövskog (figur 2, tabell 1). 
 
Små vegetationsklasser får dessutom kraftiga utslag i diagrammet, även om arealskillnaden är 
väldigt liten. Exempelvis är klassen Block-stenmark som bara utgörs av ca ett hektar (tabell 
1), mycket vanligare inom än utanför de stabila nätverken. 
 
När man betraktar diagrammet skall man dock betänka att det inte finns något utsatt mål att de 
stabila nätverken skall spegla vegetationsfördelningen i skogslandskapet i stort och även om 
så skulle vara fallet, är den behandlade databasen bara en del av landskapet i övrigt. Det är 
ändå av intresse att se hur relationerna mellan vegetationstyper förhåller sig. Till exempel 
visar figur 2 att fuktig barrskog som utgör en inte obetydlig andel av arealen (tabell 1), är 
underrepresenterad i det stabila nätverket. Vegetationstypen kan hysa många skyddsvärda 
arter (Ingelög m fl 1984) och skulle kunna tänkas bli mål för vidare undersökningar och 
fältinventeringar för att fastställa skyddsvärdet. Då detta arbete endast jämför material i 
befintliga baser kan jag inte diskutera fältförhållandena i det aktuella fallet. Däremot kan 
jämförelsen vara till stöd för markägaren när det gäller kontroll av de stabila nätverken. 
 
 
3.3 Lövskogsandelen 
 
3.3.1 Metodik 
I denna delstudie jämförs hur lövskogsandelen i StoraEnso beståndsregister överensstämmer 
med uppgifterna i vegetationsdatabasen . När olika databaser innehåller information som 
redovisas på olika detaljnivåer, kan svårigheter uppstå när datat ska samköras. Denna 
delstudie belyser metoder för att samköra denna typ av data samt diskuterar vilka svårigheter 
och felkällor som finns. 
 
Arbetsgången var att först beräkna arealen av vegetationskartans löv- och blandskogsklasser 
inom varje bestånd. Därefter beräknades beståndsvisa lövandelar utifrån dessa arealer och 
mängden löv i respektive klass enligt vegetationskartans definitioner. De av 
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vegetationskartans lövklasser som fanns inom bestånden var: Frisk lövskog (inkl. torr utan 
lav), Fuktig lövskog, Lövskogsmyr och Våtlövskog/sumplövskog (se bilaga 1 för samtliga 
lövklasser). Av dessa skapades ett nytt datasätt (alltså bara innehållande lövskog enligt 
vegetationsdatabasen). Vid beräkningen av lövarealen summerades arean för alla lövklasser 
(ett bestånd kan med andra ord innehålla både Fuktig lövskog och Våtlövskog/sumplövskog). 
På samma sätt summerades sedan arean för samtliga blandskogsklasser inom respektive 
bestånd.  De två resulterande tabellerna sattes ihop till en gemensam tabellsom innehöll: 
bestånds-ID (identiteten), beståndets areal, StoraEnsos trädslagsfördelning samt lövskogsareal 
och blandskogsareal enligt vegetationskartan. 
 
Ett problem uppstod när databaserna skulle jämföras. Andelen löv i varje bestånd kunde inte 
beräknas direkt då blandskog enligt tolkningsmallen (Anon. 2001) bestod av 30- 70% löv och 
lövskog bestod av 70-100% löv. För att komma runt detta skapade jag tre dataset med olika 
värden för varje klass. Jag satte värdena 70%, 85% och 100% för lövskog och 35%, 50%, 
65% för blandskog. Detta resulterade i nio olika kombinationer som stoppades in i var sitt 
kalkylblad. Till varje bestånd räknade jag ut lövandelen i tiondelar (avrundat uppåt), enligt 
deaktuella löv- och blandskogsarealerna inom bestånden. Jag valde att dela upp bestånden i 
vilken tiondelsklass de var satta i av StoraEnso och dessa klasserna delades i sin tur upp i 
vegetationsdatabasens tiondelsklasser. Medelvärdet och standardavvikelse för resultaten i de 
nio kalkylbladen räknades fram och presenteras som den procentuella fördelning inom klassen 
i figur 3. 
 
3.3.2 Resultat 
Bedömningarna av lövandelen skiljer sig en hel del mellan StoraEnsos värden och värdena 
hämtade ur vegetationsdatabasen (figur 3). Diagrammen bygger på StoraEnsos 
lövandelsbedömning och hur samma bestånd sedan bedöms i vegetationsdatabasen. I fallet 
där databaserna skulle göra lika bedömningar av lövandelen skulle man förvänta sig att högsta 
stapeln i histogrammet skulle vara den lövandel i vegetationsdatabasen som motsvarar 
figurens antal tiondelar enligt StoraEnso. Histogrammets staplar är dock överlag förskjutna 
till vänster. Detta innebär att ett givet bestånd innehåller mindre andel löv enligt 
vegetationsdatabasen jämfört med den bedömning StoraEnso gjort. Tabell 2 visar arealen och 
antalet bestånd inom varje tiondelsklass. Den finns en tydlig trend att antalet bestånd och areal 
minskar med ökad lövandel. 
 
Tabell 2. Lövklassernas areal och antal innefattande bestånd 
 
Lövandel i tiondelar enligt StoraEnso Areal (ha) Antal bestånd 
Noll 3419,2 208 
En 2312,5 148 
Två 776,6 56 
Tre 275,6 28 
Fyra 71,4 11 
Fem 12,5 4 
Sex 31,4 7 
Sju 48,6 8 
Åtta 57,2 7 
Nio 26,2 5 
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Figur 3. StoraEnsos bedömning av lövandelen och lövandelen i samma bestånd tolkat av vegetationsdatabasen. 
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3.3.3 Diskussion 
Som nämnts tidigare är de flesta kurvorna i figur 3 förskjutna till vänster, vilket skulle betyda 
att vegetationsdatabasen indikerar att det finns mindre andel lövskog än vad StoraEnso 
bedömer att det gör. Detta kan delvis förklaras med hjälp av metoden för att ta fram 
skattningarna av lövskogen i vegetationsdatabasen. Som beskrivits i metodstycket, har 
lövandelen i blandskog skattas till 30-70% och lövandelen i lövskog till 70-100%. Resterande 
skog skulle därför kunna innehålla en lövandel på mellan 0-30% löv. Bedömningen gjordes 
dock, att det skulle resultera i ett större fel, att ta med denna eventuella lövandel i 
beräkningen, än de fel som uppstod av att låta bli. Hade den ”rena” barrskogen skattats på 
samma sätt som blandskog och lövskog, skulle alla bestånd ha fått en lövandel på i medeltal 
15%. Detta förhållanden kan till viss del förklara skillnaderna i diagrammen mellan 
StoraEnsos angivna lövandel och lövandelen beräknad ur vegetationsdatabasen. 
Standardavvikelsen är också en faktor att räkna med då den i de flera fallen är väldigt stor. 
Den går dock inte att säga så mycket om, utan den visar på att skattningarna blir väldigt 
osäkra, särskilt i klasser med få bestånd (figur 3, tabell 2). 
 
 
3.4 Klassificeringen av stabila nätverk  
 
3.4.1 Metodik 
Klassificeringen av de stabila nätverken är en studie av hur StoraEnso definierar sina stabila 
nätverk och hur vegetationsdatabasen definierar samma områden. 
 
Studien startade med ett tema i ArcView där StoraEnsos stabila nätverk var ihopsatt med 
vegetationsdatabasen (se vegetationsfördelningsfallet för proceduren att sätta ihop baserna). I 
temat valdes sådana klasser i de stabila nätverken ut, som hade en motsvarande (någorlunda) 
klass i vegetationsdatabasen eller som var skogligt intressanta. Dessa klasser (StorasEnsos) 
var: Barrnatur, Barrskog, Bergsbrant, Blandsumpskog, Gransumpskog, Hällskog, 
Lövbarrskog, Lövskog, Lövsumpskog och Barrsumpskog. Sedan skapades ett nytt tema för 
vart och ett av de 10 klasserna. Inom dessa summerades areorna med avseende på 
vegetationsdatabasens vegetationstyper. De resulterande tabellerna importerades till Excel, 
där de sattes ihop till ett gemensamt ark.  
 
3.4.2 Resultat 
Jämförelsen mellan vad StoraEnso har satt för vegetationsklass på bestånden i de stabila 
nätverken och hur dessa klassas av vegetationsdatabasen visar på stora skillnader (tabell 3). I 
de fall, där det inte finns någon direkt motsvarande klass i vegetationsdatabasen till 
StoraEnsos klass, t ex Barrnatur, är detta helt naturligt. Men där ungefär motsvarande klass 
finns, t ex Hällskog är spridningen ändå ganska stor. I klassen hällskog är den vanligaste 
naturtypen ’frisk barrskog’. Denna klass är även vanligast i StoraEnsos lövskogsklasser. 
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Tabell 3. StoraEnsos definition av objekten i de stabila nätverken och vad samma objekt är angivet som i 
vegetationsdatabasen. 
 
Barrnatur   
Vegetationstyp enligt vegetationsdatabasen      Antal   Total area (ha) 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 96 84,84 
Hällmarkstallskog 38 50,59 
Fuktig barrskog 18 6,03 
Våt barrskog / sumpbarrskog 9 1,58 
Barrskogsmyr 8 0,42 
Liten sankmarksyta 3 0,35 
Fastmattemyr (halvgräsvar) 4 0,11 
Block-stenmark 1 0,03 
Mjukmattemyr (halvgr-vitmossvariant) 2 0,02 
Ristuvemyr 1 0,01 
 
Barrskog   
Vegetationstyp enligt vegetationsdatabasen Antal  Total area (ha) 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 29 41,49 
Fuktig barrskog 7 1,71 
Våt barrskog / sumpbarrskog 8 1,39 
Barrskogsmyr 7 0,77 
Hällmarkstallskog 6 0,66 
Fastmattemyr (halvgräsvar) 2 0,26 
Liten sankmarksyta 2 0,10 
Frisk-våt gräs-örtveg på sedimentstrand 1 0,09 
Vatten 5 0,04 
Högstarrkärr 1 0,01 
 
Bergsbrant   
Vegetationstyp enligt vegetationsdatabasen     Antal   Total area (ha) 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 31 12,58 
Hällmarkstallskog 15 10,34 
Fuktig barrskog 3 0,69 
Våt barrskog / sumpbarrskog 3 0,33 
Vatten 2 0,17 
Barrskogsmyr 1 0,03 
 
Blandsumpskog   
Vegetationstyp enligt vegetationsdatabasen     Antal   Total area (ha) 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 8 1,86 
Hällmarkstallskog 2 0,41 
Barrskogsmyr 1 0,35 
 
Gransumpskog   
Vegetationstyp enligt vegetationsdatabasen     Antal   Total area (ha) 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 20 11,40 
Fuktig barrskog 16 8,76 
Barrskogsmyr 5 2,39 
Våt barrskog / sumpbarrskog 15 2,13 
Fastmattemyr (halvgräsvar) 4 0,18 
Liten sankmarksyta 1 0,04 
Hällmarkstallskog 1 0,03 
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Hällskog   
Vegetationstyp enligt vegetationsdatabasen     Antal   Total area (ha) 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 8 11,92 
Hällmarkstallskog 6 8,67 
Fuktig barrskog 4 0,43 
Barrskogsmyr 1 0,09 
Fastmattemyr (halvgräsvar) 3 0,08 
 
Lövbarrskog   
Vegetationstyp enligt vegetationsdatabasen Antal  Total area (ha) 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 30 35,34 
Hällmarkstallskog 2 2,13 
Fuktig barrskog 4 1,19 
Våt barrskog / sumpbarrskog 2 0,80 
Barrskogsmyr 3 0,46 
Frisk-våt gräs-örtveg på sedimentstrand 2 0,29 
Vatten 2 0,06 
Mjukmattemyr (halvgr-vitmossvariant) 1 0,05 
Fastmattemyr (halvgräsvar) 1 0,01 
 
Lövskog   
Vegetationstyp enligt vegetationsdatabasen Antal   Total area (ha) 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 6 16,45 
Frisk lövskog (ink torr utan lav) 1 1,39 
Fuktig lövskog 4 1,27 
Fuktig barrskog 2 0,25 
Hällmarkstallskog 2 0,21 
Park/gräsmatta/trädgård/tomt 3 0,07 
Vatten 1 0,02 
 
Lövsumpskog   
Vegetationstyp enligt vegetationsdatabasen Antal   Total area (ha) 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 4 1,07 
Fuktig barrskog 3 0,96 
Barrskogsmyr 1 0,43 
Våt barrskog / sumpbarrskog 1 0,01 
 
Tallsumpskog   
Vegetationstyp enligt vegetationsdatabasen Antal   Total area (ha) 
Fuktig barrskog 3 5,12 
Frisk barrskog (ink torr utan lav) 3 4,00 
Trädplantering 2 0,26 
Fuktig lövskog 1 0,04 
Barrskogsmyr 1 0,01 
 
3.4.3 Diskussion 
Den stora variationen vad det gäller vegetationsklassificering ( se tabell 3, särskilt hällskog 
och lövskog), beror antagligen främst på två orsaker. Den ena anser jag vara hur StoraEnso 
respektive vegetationsdatabasen definierar vegetationstyperna. Vegetationsdatabasen har fasta 
kriterier och regler för bedömning av vegetationstyperna (Anon. 2001), medan StoraEnso gör 
en subjektivare bedömning av vegetationen. Den andra orsaken anser jag vara att gränserna 
till de stabila nätverken är grovt dragna, vilket resulterar i att bestånd, eller delar av bestånd, 
kommer med i de stabila nätverken som egentligen inte var menade att vara inkluderade. De 
skulle te x. kunna förklarar att det enligt vegetationsdatabasen finns vatten medtaget i 
StoraEnsos klass Barrskog. 
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4 Slutsatser och kommentarer om vegetationsdatabasen 
 
De praktiska erfarenheterna från det första försöket, det vill säga Vegetationsfördelningen, 
visar på svårigheten eller rättare sagt komplexiteten med att arbeta och bearbeta stora baser. 
Särskilt gäller detta när man arbetar med flera baser tillsammans (Bergström & Johansson 
2000). Är man bara beredd att lägga ner en del tid på arbetet kan man få fram bra resultat. 
 
Generellt finns ganska stora skillnader mellan Vegetationsdatadasen och StoraEnsos baser. De 
jämförande försöken visar på tydliga skillnader mellan basernas innehåll och definitioner. 
Resultatet är inte alls överraskande då andra studier (Franklin m fl 2002, Moore & Bauer 
1990) visar på stora skillnader vid jämförandet av olika databaser. 
 
Att rent visuellt använda vegetationsdatabasen är lätt och enkelt. Att i ett bestånd kunna få en 
uppfattning om var man kan förvänta sig att finna stor andel lövträd, är ett bra exempel på en 
enkel och bra sak som vegetationsdatabasen kan användas till. Att ha vegetationsdatabasen 
uppe som bakgrund för att se om den har någon ytterligare information om ett bestånd, än den 
information som redan finns i StoraEnsos databas är ett annat användningsområde. 
Vegetationsdatabasen har bland annat punktobjektsinformation som StoraEnso saknar. 
 
En del av vegetationsdatabasen som jag inte har tagit upp är att den innehåller ett skikt med 
skogsfaser. Dessa är väldigt grovt indelade (Hygge/plantskog, Ung-medelålders skog, vuxen 
skog mm.,se bilaga 1), för att vara till någon större nytta för StoraEnso i deras egen skog. 
Skogsfaserna ger ändå viss information om intilliggande privatägd skog som kan användas för 
planering av gemensamma åtgärder eller virkesköp. Även om det går utanför StoraEnsos 
egentliga verksamhetsområde så kan vegetationsdatabasen vara lämplig som grund för 
viltförvaltning och vid framtagande av jaktkartor. 
 
Slutligen kan man säga att god information är viktig vid allt beslutsfattande och 
vegetationsdatabasen innehåller god information. Frågan är hur högt denna information 
värderas, vad man är beredd att betala för att få tillgång till den kompletterande 
informationen.  
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Bilagor 
Bilaga 1 (Arbetsordlistan) 
ARBETSKODLISTA 
VEGETATIONSKARTERING VÄRMLAND 
Redovisning för varje skikt i vegetationsdatabasen: 
 
Vegetationsskiktet  
Vegetationstyp Min areal 

Yta för 
naturtyp/ 
 

Min areal  
Yta för 
vegetations-
typ 
Ha 

   
Skogsvegetation 0,25 ha  

Barrskogar  0,5 ha 
Hällmarkstallskog  1  
Barrskog av lavtyp  2  
Barrskog av lavristyp  2  
Frisk barrskog (inkl torr utan lav)  2  
Fuktig barrskog  2  
   
Lövskogar   0,5 
Hällmarkslövskog  0,5  
Lavrik lövskog   0,5  
Frisk lövskog (inkl torr utan lav)  0,5  
Fuktig lövskog  0,5  
Ädellövskogar  0,25 
Ädellövskog (osp på normal mark)  0,25 
Hällmarksädellövskog   0,25 
   
Sumpskogsvegetation 0,25 ha  
Barrsumpskog  0,5 ha 

Ej myr  1 
Våt barrskog / sumpbarrskog  1 
Myr  1 
Barrskogmyr  1 
   
Lövsumpskog  0,5 
Ej myr  1 
Våt lövskog / sumplövskog  1 
Sumpalskog  1 
Myr  1 
Lövskogsmyr  1 
Alkärr  1 
Ädellöv  0,25 
Sumpädellövskog (våt ädellövskog  
och ädellövskogskärr) 

 0,25 
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Öppen myrvegetation 0,25 ha  
Videkärr  2 ha 
Ristuvemyr (ljungvariant)  2  
          ”        (kråkbär - tranbärvar)  2 
   ”   (odon-skvattram-dvgbjkvar)  2 
Fastmattemyr  (halvgräsvar)  2 
          ”          (starr-örtvar)  2 
          ”         (högstarrvar)  2 
Högstarrkärr  2 
Sumpkärr  2 
Mjukmattemyr (halvgr-vitm)  2 
          ”          (ört-starr-vitm)  2 
          ”           (brunmossvar)  2 
Lösbottenmyr (halvgräs)  2 
          ”              (ört-starrvar)  2 
   
   
Buskvegetation  0,25 ha  
Enbuskvegetation  1 ha 
Lövbuskvegetation  1  
Rosbuskvegetation  1  
   
Öppen risvegetation  0,25 ha  
Skarp rished  0,5 ha 
Torr rished  0,5 
Frisk rished  0,5 
Fuktig rished  0,5 
Våt  rished  0,5 
   
Öppen gräs-örtvegetation 0,25 ha  
Frisk - våt gräs - örtvegetation på 
moränstrand (Moränstrandäng) 

 0,5 ha 

Frisk - våt gräs - örtvegetation på 
sedimentstrand(Sedimentstrandäng 

 0,5 

   
Gräshed/torr gräsmark  0,5 
   
Torr gräs- och örtdominerad 
gräsmark (Torräng)  

 0,5 

Frisk gräs- och örtdominerad 
gräsmark (Friskäng) 

 0,5 

Fuktig gräs- och örtdominerad 
gräsmark (Fuktäng) 

 0,5 

Våt gräs- och örtdominerad 
gräsmark (Våtäng) 

 0,5 

   
   
Substratmarker  0,25 ha  
Hällmark  1 
Block-stenmark  1 
Grus-sandmark  1 
Mo-mjäla-lermark  1 
Kalkbleke  0,5 
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Övriga marker/kulturpåverkade 
marker  

900 m2 

(åker) 
0,25 ha 
övrig 

 

Kulturmark (ospecificerad) 0,5  
Ren/dike/restyta från GGD/T5    
Åker/vall 900 m2  
Kultiverad gräsmark  1 
Park/gräsmatta/trädgård/tomt  1 
Ruderatvegetation  1 
Odlad busk och trädveg, frukt- o 
fröodling 

  

Trädplantering   0,25  
   
Exploaterad mark (ospecificerad) 0,5   
Torvtäkt  1 
Bergtäkt  1 
Grus/sandtäkt  1 
Tät bebyggelse  1 
Industriområde  1 
Deponi  1 
   
Ej karterat område   
   
   
Vatten/vattenvegetation  500 m2  
Vatten  0,5 ha för 

yta med 
vattenveg 

   
Små ytor (öar, t5-ytor o d )  <0,25 ha 

och > ca 
100 m2 fr 
ggd/T5 

 

Liten skogs-yta ”  
Liten substratmark-yta ”  
Liten ris-, gräs-, örtdomin yta ”  
Liten buskmarks-yta ”  
Liten sankmarks-yta ”  
Liten kulturmarks-yta ”  
 
 
 
Forts Vegetationsskiktet – VEG[NR] 
Inslagsvegetation Kommentar 
Vegetationstypsnamn I yta som domineras av annan vegetationstyp finns 

ett betydande inslag (30 - 50%) av den 
vegetationstyp som anges som inslag.  

 
 
 
Forts Vegetationsskiktet – VEG[NR] 
YTINFORMATION 
TILLÄGG TILL 
VEGETATIONSTYPER  

 Min 
areal  
ha 

   
Info om trädskikt & markveg   
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Barrträd Glest skikt på öppen mark,  
inslag 30 – 50% i ädellövskog.  
På 89 innebär det barrplantering 

2 

Lövträd Glest skikt på öppen mark,  
blandskog med 30 – 70 % löv.  
På 89 innebär det lövplantering 

2 

Glest skikt el inslag av  ädellövträd Glest skikt på öppen mark,  
inslag 30 – 50% i annan skog. 
På 89 innebär det ädellövplantering 

2 

Ädellöv + lav på öppen mark (Anges ej på hällmark) 2 
Rikl lavveg i bottenskiktet på öppen 
mark (renlav m fl busklavar) 

(Anges ej på hällmark) 2 

Lavtäcke + barrträd på öppen mark (Anges ej på hällmark) 2 
Lavtäcke + lövträd på öppen mark (Anges ej på hällmark) 2 
Energiskogsodling Används på 86, odlad mark  
Gräsmatta (stor, helt öpp gräsplan) Anv på 87, specialfall >2ha 2 
Markanv-betingat öpp skogsmark Anv på 91, skjutbana, skidbacke etc   
Skikt av unga lövträd o buskar/sly Anv på igenväxande kulturmark, 

örtgräsmark, och dikad myr 
2 

   
Info om myrytors karaktär    
Gölrik myr Anv på öppen myr, > ca 30% gölyta 2 
Ristuvesträngar på ospec myr; 
Mossesträngar 

 2 

Fastmattesträngar på ospec myr; 
Kärrsträngar 

 2 

Kärr   2 
Kärr + ristuvesträngar; 
Strängblandmyr 

 2 

Mosse  2 
Mosse + ristuvesträngar; 
Konc/excentr.  mosse 

 2 

Mosse + fastmattesträngar; 
Konc/excentr.  mosse 

 2 

Kärr + fastmattesträngar; Strängkärr  2 
Ospec + ristuveöar; Mosseöar  2 
Ospec + fastmatteöar; Kärröar  2 
Kärr + ristuveöar; Öblandmyr  2 
Kärr + fastmatteöar; Ökärr  2 
Mosse + ristuveöar; Konc/excentr. 
Mosse 

 2 

Mosse + fastmatteöar; 
Konc/excentr. mosse 

 2 

   
Info med våtmarksanknytning   
Myrodling   
Flytande torv/vitmossa i sjö  0,5 
Grunda, ibland frilagda sjöbottnar  0,5 
Vassartad vegetetation  0,5 
Vass-zon   0,5 
Säv-fräkenzon   0,5 
Flytblad-långskottsvegetation   0,5 
Artificiellt vatten   
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Punktobjekt – symbolskiktet   PKT[NR] 
PUNKTINFORMATION  Ev kommentar Ev min 

areal, ha 
Mindre häll Förekomst tillräcklig  
Mindre blockmark  0,1 
Liten sand/grusmark  0,1 
Liten kalkbleke  0,1 
Enstaka barrträd >ca 5 markerade träd el flera, mindre 

markerade, upp till 0,25 ha i öppen mark 
 

Enstaka lövträd >ca 5 markerade träd el flera, mindre 
markerade, upp till 0,25 ha i öppen mark resp 
0,5 ha i skog 

 

Ädellövträd >ca 5 markerade träd el flera, mindre 
markerade, upp till 0,25 ha. 

 

Enstaka enbuskar  0,1 
Enstaka lövbuskar  0,1 
Rosbuskar  0,1 
Spår av slåtter på myr Förekomst tillräcklig  
Källa På öppen mark. Förekomst tillräcklig  
Holme i åker  0,1 
Skogsholme i myr   0,1 
Öppen myr  0,1 
Liten sump/fuktskog  0,1 
Liten fukt/våt (öppen) mark   0,1 
Ytvatten på myr Ofta liten yta av blöt myr (46,47,48,58,59) 0,1 
Diken Angiven företeelse ska förekomma. Inga 

diken sätts på kulturmark.  
 

Torvgravar (f d torvtäkt) Förekomst  
Periodisk vattensamling  Förekomst.  
Vassar  0,1 
Flytbladsvegetation  0,1 
Liten örtgräsris/kulturmark i skog  0,1 

Bäverdamm  0,1 
Torv-öar i sjö  Förekomst.  
Vidkroniga (grova/stora) barrträd Normalt >3 träd, h>ca 20m, krondiam >10m  
Vidkroniga (grova/stora) lövträd Normalt >3 träd, h>ca 20m, krondiam >10m  
Vidkroniga (grova/stora) ädellövtr Normalt >3 träd, h>ca 20m, krondiam >10m  
   
 
Minsta yta för registrering av yttäckande punktobjekt: 0,1 ha  
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Skogsfas-skiktet SF[NR] 
Skogsfaser Ev kommentar 
Hygge/plantskog  
Ung – medelålders skog  
Vuxen skog  
Gammal skog  
Grov gammal skog  
Kraftledningsgata   
Färska brandfält o brända  hyggen  
Ej karterat område T ex annat län, annat land 
Icke skog Alla ytor utan skog 
  
Lämnade barrträd på hygge el i 
ungskog (frötallställn o/el annat)  

 

Lövskärm  
Lövsly  
Lämnade barrträd + lövsly  
Lämnade barrtr + lövskärm  
Lövskärm + lövsly  
Lämn barrtr + lövskärm + lövsly  
  
  
Vidkroniga (grova/stora) barrträd Se symbolskikt 
Vidkroniga (grova/stora) lövträd Se symbolskikt 
Vidkroniga (grova/stora) ädellövtr Se symbolskikt 
Sparade lövträd på hyggen Se symbolskikt på hyggeyta 
Sparade ädellövträd –”- Se symbolskikt på hyggeyta 
  
 
Minsta karterade ytor:  
 
Ytor med olika skogsfaskod         0,5 ha    förutsatt att ytan skiljer sig tydligt från omgivande skogsfas(er). 
Ytor med olika skogsfastillägg     1,0 ha    denna min areal gäller även för skogsfaser som är otydligt åtskilda. 
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