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Utveckling av flygbildsmetodik och indikator för
åkermarkens arrondering
Sammanfattning
Denna rapport beskriver underlag och möjligheter till presentation av resultat för
en ny miljömålsindikator som kan följa utvecklingen för åkermarkens arrondering
(form och storlek). Indikatorn baseras på mätningar av åkermarkens kantlängd och
areal, och kan användas för att beskriva åkermarkens förekomst, förändringar i
brukande, förutsättningarna för förekomst av småbiotoper och därmed den
biologiska mångfalden.
Inom projektet har vi testat en metodik för avgränsning av åkermark i flygbilder
från olika tider som underlag för att uppskatta förändringar. Testområde var de län
som ingår i regional miljöövervakning via NILS, ”LillNILS”. Det stickprov som
LillNILS har verkar vara funktionellt för att påvisa förändringar över tiden, för
grupper av län. En dialog bör föras med Jordbruksverket om hur Blockdatabasen
kan göras mer användbar och lättanvänd för denna typ av sammanställningar.
Innan det är gjort är det svårt att göra en realistisk uppskattning av hur
genomförbart det skulle vara med en uppföljning enbart baserad på
Blockdatabasen.
Utredningen betonar vikten av att skilja på olika typer av kanter för möjligheten att
tolka förändringar, exempelvis kanter mellan två åkermarksytor och kanter mot
annan mark. Redan i en grundinventering bör man kartera ”tidigare åkermark”
(med begynnande igenväxning), eftersom de kanterna är föränderliga och av annan
karaktär än övriga.
Metodiken för flygbildsinventering av åkerkanter bör ha tydliga definitioner och
stor noggrannhet för att resultaten ska bli användbara för att belysa
detaljförändringar, eftersom det kan ge stora skillnader i slutresultatet. För
bakåtdatering i äldre flygbilder bör man redan från början ta in alla tidsskikt i
arbetet, först det äldsta tidsskiktet och därefter jobba sig framåt i tiden.
Rapporten innehåller också kostnadsuppskattningar för både bakåtdatering i äldre
flygbilder och fortlöpande uppföljning av förändringar framåt i tiden. Eftersom det
förstnämnda är en stor engångsinvestering, föreslår vi att den i huvudsak bör
initieras och finansieras nationellt.
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1. Bakgrund och syfte
Hur förändras åkerlandskapet och hur många diken, stenmurar, småvatten, alléer
och andra småbiotoper finns det kvar? Det är några saker som kan visa hur väl det
nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap uppfylls. Men i dag är kunskapen om
småbiotoperna liten. Egentligen finns bara information om den femtedel av
åkermarken som är knuten till miljöersättning för bevarande av värdefulla naturoch kulturmiljöer.

1.1. Regional miljöövervakning av småbiotoper via NILS
För att följa utvecklingen för alla småbiotoper i åkerlandskapet deltar åtta
länsstyrelser i regional miljöövervakning av småbiotoper via NILS (Nationell
Inventering av Landskapet i Sverige) sedan 2009. Arbetet utförs av SLU och i de
län som ingår (Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands,
Östergötlands, Jönköpings och Skåne län) fältkarteras alla småbiotoper längs
åkermarkskanter i ett stickprov av 3x3 km-rutor. För varje typ av småbiotop
noteras också solexponering, igenväxning m.m. Alla dessa data som samlas in ger
möjligheter till intressanta analyser om hur åkerlandskapet utvecklas framöver.
Arbetet är långsiktigt och följer NILS femåriga inventeringsvarv. Läs mer om den
regionala miljöövervakningen via NILS (”LillNILS”) på projektwebben
www.lillnils.se.

1.2. Utveckling av miljömålsindikatorer
Under 2010 arbetade de länsstyrelser som deltar i övervakningen tillsammans med
SLU med medel från miljömålsrådet för att ge förslag på indikatorer som kan
användas för att följa utvecklingen för småbiotoper. Indikatorn ”åkermarkens
arrondering” var ett av de tre huvudförslagen från det utvecklingsarbetet. Den stora
fördelen med den indikatorn skulle vara att den information som behövs kan
samlas in via flygbildstolkning som till viss del redan görs idag samt genom
information från Jordbruksverkets Blockdatabas. (Glimskär 2011)

1.3 En indikator för åkermarkens arrondering –
utvecklingsprojekt 2012
En indikator för åkermarkens arrondering baseras på åkermarkens kantlängd och
areal och väger samman aspekter av både jordbrukets strukturförändringar och
effekter på natur- och kulturvärden, eftersom förutsättningarna för bevarande av
sådana värden beror på hur åkermarkens avgränsningar förändras. Inför 2012
initierade därför Länsstyrelsen i Örebro län, som är projektansvarig för LillNILS,
ett utvecklingsprojekt för att ta fram en indikator för åkerlandskapets variation och
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förekomst av småbiotoper – ”Åkermarkens arrondering”, som ska kunna användas
på miljömålsportalen. Genom att använda sig av flygbilder som datakälla för
karteringen skulle man kunna följa förändringen från 1950-talet och fram till i dag
och därefter med en uppdatering av indikatorn till exempel vart femte eller vart
tionde år.
Arbetet i projektet har utförts av SLU i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län
och med en referensgrupp bestående av representanter för Jordbruksverket, RUS
och de länsstyrelser som ingår i LillNILS. Projektet har finansierats med medel för
miljömålsuppföljning och regional miljöövervakning.

1.4 Projektets syfte
Projektets syfte har varit att ta fram och testa en detaljmetodik för att sammanställa
och utvärdera data som kan användas till en miljömålsindikator för åkermarkens
arrondering som är baserad på kantlängd och areal genom att:
•

testa en metodik för avgränsning av åkermark i äldre flygbilder som
underlag för att uppskatta förändringar i bakåt i tiden,

•

jämföra och utvärdera skillnader mellan åkermarksgränser i
Jordbruksverkets Blockdatabas och de som har karterats i stereo
med IR-flygbilder,

•

validera indikatorn genom jämförelser med fältdata om småbiotoper
från regional miljöövervakning inom LillNILS,

•

göra ett storskaligt test av metodiken i de län som deltar i LillNILS
(inklusive Kronobergs län trots att de inte deltar i fältkarteringen av
småbiotoper) och

•

ta fram en detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt för
datainsamling och analys med dokumentation av metodens
möjligheter för olika syften samt kostnadsuppskattningar.

.

2. Test av metodik för att följa åkermarkers arealer och
arrondering
2.1 Definition och avgränsning av åkermark
Denna rapport utgår ifrån de formella definitionerna av åkermark och betesmark,
som mark som är lämplig att plöja respektive använda för bete eller slåtter. Själva
tillämpningen av de begreppen är dock inte så enkel, och ofta har de hanterats
inkonsekvent. Eftersom LillNILS-programmet och SLU som utförare har tillgång
till infraröda flygbilder och modern digital tolkningsutrustning i stereo (och
personal som har stor erfarenhet i att använda sådan utrustning), så har vi möjlighet
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att göra betydligt mer noggranna karteringar, säkrare klassningar och bättre avgöra
de faktiska gränserna än om man använder enklare teknik.

VAD ÄR ÅKERMARK?
Lämplig att plöja
Åkermark är ett fält i åkerbruk som används eller kan användas till växtodling eller bete
och som är lämpligt att plöja. Åkermarken ska kunna plöjas utan större förberedande
åtgärder. En väldigt stenbunden mark eller mark där tuvorna växt sig mycket stora är oftast
inte lämplig att plöja.
I begreppet ”lämplig att plöja” ska tolkas in att marken ska vara lämplig att plöja med
dagens teknik och med ett för orten normalt maskinbestånd samt för platsen normal
driftsinriktning. Denna bedömning blir endast aktuell när marken inte plöjts under ett flertal
år. Det kan exempelvis vara långliggande vall eller träda. Observera att marken inte
nödvändigtvis är lämplig att plöja även om det är möjligt. Detta kan till exempel vara fallet
om den är stenbunden, trädbevuxen, våt eller särskilt ojämn, så att särskilda åtgärder krävs
innan plöjning och odling kan återupptas.
Träda
Åkermark kan ligga i träda, dvs. marken används inte för närvarande till odling eller bete.
Åkermark i träda måste ändå underhållas så att den inte försumpas eller växer igen. Mark
som legat i träda en längre period och som inte har underhållits kan upphöra att vara
jordbruksmark. Det inträffar när det krävs omfattande åtgärder, t.ex. dikning och röjning,
innan den kan tas i bruk som åker igen. Även mark som används till fruktodling och som
inte är tomtmark räknas som åkermark. Mark godkänns som åkermark om man tillfälligt
har ett surhål, ett upplag av ensilagebalar eller tillfälligt har maskiner uppställda på marken.

(Jordbruksverket 2008: Instruktion för fältinventering av brukarblock, Version 1. 19 s.)

För utvärderingen av åkermarkens arrondering kan skillnader i avgränsning i vissa
fall ha stor effekt på resultaten, och i synnerhet på möjligheten att upptäcka och
tolka förändringar över korta eller medellånga tidsperioder. Om man inte är
noggrann kan begränsningarna i metodiken vara sådana att de döljer de mer subtila
skillnaderna och förändringarna. Exempelvis visar våra preliminära resultat i denna
rapport (se nedan), att små åkermarksytor (0,1-1,0 hektar) kan ha stor inverkan på
mängden åkerkanter, även om de totalt sett har liten areal, och de verkar också ha
proportionellt sett stor andel småbiotoper. Därför är det särskilt noga att just denna
typ av gränser verkligen är rätt dragna, trots att de vid en snabb anblick kan verka
obetydliga.

2.2 Användbarhet av Jordbruksverkets Blockdatabas
Jordbruksverkets Blockdatabas innehåller alltså väldigt mycket information om
åkermarkens förekomst, läge, bruk och avgränsning, över hela Sverige. Trots den
stora mängden information och det stora arbete som är nedlagt på att justera
gränserna, finns det ändå behov av kompletterande information för att man ska få
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en riktigt heltäckande bild av all åkermark i landskapet. Eftersom Jordbruksverkets
Blockdatabas i första hand är ett administrativt verktyg, så saknas i hög grad
sådana åkermarksytor där lantbrukarna inte aktivt har sökt stöd eller ersättning. I
vissa områden kan det finnas relativt stora arealer av åkermark som uppfyller de
formella kraven om att vara ”lämpliga att plöja”, även om de inte har varit brukade
under lång tid. Det kan också finnas diken och andra landskapselement i
åkermarken som inte är blockavgränsande och därför inte finns dragna som gränser
(åkerkanter) i Blockdatabasens kartskikt.
En större satsning för att få avgränsningen mer enhetlig i de officiella redovisningsoch handläggningssystemen skedde i och med den blockinventering som drevs av
Jordbruksverket nyligen (se faktaruta, nedan). Där anpassades gränserna för de
åker- och betesmarksblock som har beviljats gårdsstöd, kompensationsersättning
eller miljöersättning, så att de bättre ska stämma överens med de faktiska gränserna
i landskapet och de formella definitionerna.
Det finns många fördelar med att göra analyser av åkermarkens arrondering baserat
enbart på Blockdatabasens polygonskikt. Uppgifterna har en direkt koppling till
jordbrukets administrativa system, det finns tillhörande uppgifter om eventuellt
gårdsstöd, miljöersättning och grödor och de uppfyller vissa fördefinierade kriterier
för avgränsning, som tillämpas mer strikt under senare år. Polygonskiktet finns
också heltäckande och allmänt tillgängligt, så att man kan göra en analys utifrån i
stort sett vilket indelningskriterium som helst. I och med att det är heltäckande (och
beskriver ”totalpopulationen”), så behöver man inte ta hänsyn till
stickprovsosäkerhet eller andra slumpfaktorer. Det som behövs är en enkel
summering, och man har det färdiga resultatet.
I en tidigare utredning om datakällor för jordbruksmark (Jordbruksverket 2004;
s. 17) konstaterade man att det är svårt att utläsa vilka förändringar i
åkermarksarealer som är reella, beroende på vilka rutiner man har haft för att ta
bort block som inte längre har ekonomiskt stöd, och dessutom framgår det av t.ex.
Lantbruksregistret att det finns ett antal företagare, fastigheter och block som inte
ingår i stödregistret. Slutsatsen är alltså att blockkartorna inte ensamma ger en
fullständig bild och att problemen är betydligt större vad gäller att utläsa
förändringar än vad gäller totalarealer vid en viss tidpunkt. Även en senare
utredning (Jordbruksverket 2006; s. 5) visade att åtminstone äldre versioner av
Blockdatabasen är otillförlitliga för att påvisa förändringar, eftersom andra
datakällor (Fastighetstaxeringen och Lantbruksräkningen) ger helt motstridande
resultat för förändringens storlek och riktning. Jordbruksverket (2008 a; s. 5) visar
att det finns uppskattningsvis en halv miljon hektar åker- och betesmark som inte
brukas aktivt, vilket innebär att den normalt inte ingår i Blockdatabasen. En stor
andel kan vara i dåligt skick, med igenväxning, men det kan också finnas ett
mörkertal. Den Blockinventering som nyligen har genomförts (Jordbruksverket
2008 b, c) hade bland annat som syfte att strama upp kriterierna för avgränsning
och kvaliteten i hur gränserna var dragna i Blockdatabasens polygonskikt.
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En slutsats är alltså att vi idag inte vet hur användbar Blockdatabasen kommer att
vara för att belysa förändringar. Möjligheten att utläsa förändringar från
Blockdatabasen påverkas mycket av om kriterierna för avgränsning och
ägoslagsbedömning är jämförbara över tiden, och åtminstone på kort tidsskala är
det mycket svårare att göra rättvisande förändringsskattningar än att räkna på
totalarealer, åtminstone proportionellt (eftersom osäkerheten är större i förhållande
till det beräknade värdet). En utförlig dialog måste hållas med Jordbruksverket för
att i detalj utreda hur kriterierna för avgränsning och för förändringar i
Blockdatabasen kan hanteras för att öka användbarheten för uppföljning. Även om
kvaliteten troligen har förbättrats avsevärt i förhållande till i början av 2000-talet
(som Jordbruksverkets egna utredningar har visat), så är det inte utrett hur stora
felkällor som fortfarande finns. Det stora osäkerheten i värden för marginella
skogsbygder, där förändringarna troligen är och har varit störst, men data också
mest ofullständiga, är troligen det mest allvarliga ur ett landskaps- och
miljöövervakningsperspektiv.
En diskussion bör föras om hur åkermark som saknar jordbruksstöd eller
miljöersättning på bästa sätt ska jämföras med resultat baserade på nationella
handläggningssystem och offentlig statistik. En möjlighet är att ett representativt
stickprov med oberoende data för åkermark används för att ”kalibrera” den statistik
som baseras på Blockdatabasen, för att man på så sätt ska kunna kompensera för de
eventuella ofullständigheter som den har. Om ett sådant stickprov exempelvis
indikerar att det finns mer åkermark i en viss region än vad befintlig statistiken
utvisar, så kan man ta hänsyn till det i utvärderingar. I dagsläget finns det dock
troligen ingen datakälla som har den rumsliga upplösning som behövs. En tänkbar
datakälla är NILS, men för många regioner är det generella utlägget otillräckligt för
att få bra skattningar på mängden åkermark. På nationell nivå och för jordbruksrika
regioner är stickprovet relativt bra, men för Norrlands inland och kustland
(exklusive fjällen) har skattningen av arealen brukad åker/vall ett medelfel på 32
%, vilket tyder på stor osäkerhet, och den minsta procentuella förändring i areal
mellan två tidpunkter som går att påvisa statistiskt för den regionen är 28 %, med
gynnsamma antaganden (Christensen & Hedström Ringvall 2013). Det innebär
alltså att arealen måste minska (eller öka) med mer än en fjärdedel för att man ska
kunna utgå ifrån att den antydda förändringen är reell och inte bara en slumpeffekt.
Visserligen gäller dessa preliminära beräkningar bara för brukad åker/vall, men
liknande tendenser skulle man troligen få även om man räknade på all åkermark.
Det finns alltså ett stort behov av andra datakällor för att göra en sådan kalibrering
som är meningsfull på regional nivå. De flygbildskarterade skikt som tas fram för
LillNILS kommer att täcka en betydligt större areal än NILS, och en större andel
av rutorna i stickprovet kommer att innehålla åkermark. De kriterier som används
för att kartera åkermark i LillNILS har reviderats i förhållande till de kriterier som i
dagsläget används i NILS (Allard 2012) och stämmer betydligt bättre med den
formella definitionen av åkermark, även om det finns stora möjligheter att i
efterhand koda om informationen från NILS så att den stämmer relativt bra
överens.
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Att direkt ta fram resultat på tillstånd vid en tidpunkt utifrån Blockdatabasen är i
princip okomplicerat, åtminstone så länge som man enbart använder åkerarealer
och längd åkerkanter. Rent tekniskt är det även enkelt att jämföra skikt från olika
år, men det problem man då ställs inför är att värdera om de skillnader man ser
motsvarar verkliga förändringar i landskapet. Det är mycket svårt att utläsa bara ur
själva analyserna, utan då måste man göra betydligt mer fördjupade utvärderingar i
särskild ordning, i samråd med Jordbruksverket. Våra tester med att ta fram
kantlängd från Blockdatabasen visar att det finns topologiproblem som behöver
lösas innan sådana analyser kan göras regelmässigt (se nedan, s. 48).

2.3 Test av åkermarksavgränsning i flygbilder från olika tider
2.3.1. Avgränsningsmetodik och underlag
I projektet ingick att testa en metodik för avgränsning i äldre flygbilder, som
underlag för jämförelser även bakåt i tiden. En sådan metodik behöver ta fram
särskilda regler för hur man hanterar registreringen av förändringar i det tidsskikt
som ska karteras i förhållande till ett befintligt tidsskikt. Sådana regler kan se olika
ut beroende på hur man vill presentera och utvärdera resultaten och vilka typer av
förändringar man kan förvänta sig. Vilket alternativ man väljer påverkar också
tidsåtgången för själva avgränsningen.
Utvecklingen av en metodik för flygbildstolkning av åkermarkens utbredning och
arrondering i äldre, svartvita flygbilder initierades i början av året, och under våren
utvecklades en databasstruktur och metodik som sjösattes i början av juni. Under
sommaren gjordes inledande tolkningstester med avsikt att prova ut såväl
databasstruktur som tolkningsmetodik. Under eftersommaren fastställdes så
metodiken för avgränsning och markslagsklassning i historiska flygbilder och
tolkningsarbetet intensifierades.
Målsättningen var att under resterande del av året hinna med så många som möjligt
av de 48 st NILS 5x5 km rutor som både flygbildstolkats och fältinventerats inom
LillNILS småbiotopsprojekt med avseende på fältåren 2010 och 2011. Ambitionen
var att man med två hela inventeringsår från stickprovet skulle få ett begränsat men
ändå statistiskt representativt urval av rutor. De äldre flygbilder som användes togs
ursprungligen av Lantmäteriet som underlag för Ekonomiska kartan, och de var
fotograferade mellan åren 1948 och 1964. Metodikförslaget kompletterades mot
slutet av året med klasser för förändringstyp. Under hösten och vintern har
sammanlagt 20 st 5x5 km-rutor tolkats. Eftersom tidsåtgången var större än
beräknat uppnådde vi inte ambitionen att tolka alla 48 rutor för de två åren, och den
huvudsakliga orsaken var att förändringarna var så stora och behovet av att lägga
till ett stort antal åkermarkspolygoner i det äldre tidsskiktet. De 20 rutorna är
fördelade på Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands,
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Skåne län, med 1-3 rutor i varje län.
Rutorna innehåller stor variation i åkerareal och landskapstyp. Se även utredningen
om rutornas representativitet, nedan (Figur 21-22). För att fördjupa utvärderingen
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av metodiken gjordes en mindre pilotstudie i en ruta, där tre tidsskikt användes och
en fördjupad registrering, med bland annat klassning av förändringsorsak.
Orsaken till att vi hann flygbildstolka färre rutor än beräknat var att förändringarna
var större än beräknat (vilket i sin tur har gjort att vi kan påvisa statistiskt
säkerställda skillnader) och att vi hade för höga ambitioner med att både försöka
jämföra detaljkvalitet i olika underlag och samtidigt hitta sätt att utvärdera
förändringar. Dessutom borde vi i ett tidigt skede ha varit mer flexibla och bestämt
oss för att gå över till att tolka 3x3 km istället för 5x5 km. I ett utvecklingsprojekt
som syftar till att ta fram och utvärdera en ny metodik kan man inte alltid förutsätta
att man i detalj kan förutsäga tidsåtgången. Ambitionen att både ta fram och
utvärdera en ny metodik och att samtidigt försöka leverera skarpa resultat var alltså
orealistisk. Förändringsskattningarna nedan i avsnitt 5 visar ändå att de resultat vi
har tagit fram för de nio länen verkar vara tillförlitliga. Vi hade också en ambition
att göra den detaljerade karteringen i tre tidsskikt i tre rutor istället för en ruta men
det hade ändå bara varit tre exempel som illustrerar vilken typ av resultat man kan
få fram. De resultat som presenteras i denna rapport visar en stor mängd exempel
på den stora spännvidden i resultat som kan tas fram med detta angreppssätt, och
att satsa ytterligare resurser på fler exempel hade inte förändrat bilden nämnvärt.
2.3.2. Betydelsen av flygbildernas kvalitet
I studien används flygbilder från tre tidpunkter; 1900-talets mitt, 1980-talet och
2010. Utvecklingen inom flygbildsteknik har tagit stora kliv mot en väsentligt
bättre bildkvalitet under denna tidsperiod. Flygbilderna från 1950- och 60-talet är
pankromatiska och svartvita och har en låg geometrisk upplösning i jämförelse
med moderna bilder. De yngre flygbilderna är infraröda färgflygbilder.
Registrering i det infraröda våglängdsområdet har visat sig vara särskilt lämpligt
för flygbildsstudier av vegetation eftersom olika typer av vegetation, och även
fuktighet, skiljer sig väl från varandra i det våglängdsområdet. Dessa skillnader
förstärks i sin tur av en visualisering i färg i stället för gråskalan.
Möjligheterna till korrekta bedömningar påverkas också av bildskalan och
fotograferingstidpunkten. Flygbilderna har, med ett undantag, skalan 1:30 000. Det
har visat sig vara en lämplig skala som tillåter förstoring för detaljstudier, utan att
man förlorar den viktiga överblicken över ett större område. Flygfotograferingen
på 1980-talet genomfördes på högre höjd över norra Sverige vilket resulterade i en
skala på 1:60 000. Den skalan innebär inget betydande problem vad gäller
identifiering av öppna marker, men kan utgöra ett problem vid närmare bedömning
av åkermark, t.ex. i övergången från ett mer intensivt till ett mer extensivt
brukande.
Fotograferingstidpunkten har betydelse för möjligheterna att identifiera objekt i
flygbilden. Som användare av flygbilder har man endast en liten möjlighet att
påverka när under säsongen som fotograferingen ska ske, men kunskap om det som
ska studeras och hur det ändrar karaktär under växtsäsongen, kan till viss del
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uppväga detta. För IRF-flygbilderna finns information om när på året de är tagna,
men för bilderna från mitten av 1900-talet finns endast uppgift om årtalet.
Generellt sett brukar försommarbilder vara bäst vad gäller vegetationsstudier i IRFflygbilder. För åkermarksstudier kan andra fotograferingstidpunkter också fungera,
och i vissa fall t.o.m. vara bättre lämpade. Det beror främst på vilken typ av
svårighet i flygbildstolkningen som man står inför, t.ex. att skilja betad åkermark
från annan betesmark eller att skilja nyligen övergiven åkermark från brukad.
I studier av åkermark i flygbilder använder man sig främst av följande information:
•
•
•
•
•
•

Läge i plan och höjd
Läge i förhållande till andra objekt
Form
Mönster
Textur
Gråtonsskillnader alternativt färgnyanser och färgmättnad

De fyra sistnämnda är information som i stor utsträckning påverkas av
kontinuiteten i brukandet, samt hur nära i tid åkermarken brukats i växtföljden.
Till stöd för flygbildstolkaren behövs det, förutom tydliga definitioner av de
objekt/företeelser som ska studeras i bild, även en flödesstyrning som syftar till att
datainsamlingen ska kunna upprepas på ett likvärdigt sätt, gång på gång.
Kalibreringsövningar och kalibrering tolkare emellan, stärker tolkningsarbetet så
att det görs likvärdiga bedömningar.
Den huvudsakliga flygbildstolkning som genomförts inom projektet under 2012
har skett i flygbilder från perioden 1948-1964, då odlingsmarkens utbredning var
som störst i merparten av de rutor som har ingått i projektet, jämfört med de senare
tidsskikten. Indata som använts som underlag i tolkningen är åkermarken i det skikt
med jordbruksmark som har använts som underlag för fältinventeringen i
småbiotoper och gräsmarker.
Den tolkning som utgör det moderna skiktet skedde i flygbilder för fältåren 20052006, medan det skikt från Blockdatabasen som har används som stöd för
avgränsningen gällde år 2010-2011. Att Blockdatabasen användes som stöd
innebar en hjälp att hitta åkermark vid den relativt översiktliga avgränsningen, men
möjligen kan också vissa brister i Blockdatabasens gränser ha följt med indata till
detta projekt. Att använda redan färdigavgränsade jordbruksblock har inneburit en
tidsbesparing i tolkningsarbetet, men också en del problem med att få jämn kvalitet
i underlaget, vilket kan påverka resultaten för åkermarksindikatorn. Den
noggrannhet och avgränsningsmetodik som används i NILS detaljerade
flygbildstolkning i 1x1 km-rutan är större, och gränserna har korrigerats enligt
NILS karteringsregler, ifall de har berört delar av åkermarkspolygoner (eller hål i
polygoner) som är bredare än 10 m på en sträcka av minst 50 m eller berör en yta
mindre än 0,1 hektar (0,05 ha för åkerholmar). Korrigeringen har gjorts genom att
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en ny kant-i-kant liggande polygon har skapats. Mindre avvikelser har inte
åtgärdats.
I pilottestet med fördjupad tolkning i tre tidsskikt utgjorde det tolkade skiktet från
den första bilden (1960) grunden för karteringen i den senare flygbilden (1986),
och vi lät ett urval tolkningsattribut medfölja, samtidigt som metodiken utökades
något genom att nya fält för tidsskiktsaktuell klassning av markslag och förändring
lades till. Den ruta som valdes hade stor variation, med åkermarksytor av olika
storlek och många olika typer av förändringar, såväl igenväxning som
tätortsbebyggelse och vägar. Den tolkningsdatabas som användes för detta ändamål
var alltså anpassad för tre olika dataset, ett för varje tillgängligt tidsskikt. Varje
dataset innehöll ett linjeskikt för avgränsning och ett ytskikt med attributfält för
markslag och förändringstyp. Vid tolkningen av markslag och förändringstyp i
bilderna från 1986 är det alltså det kompletta färdigtolkade ytskiktet från 1960 som
utgjort indata, och på motsvarande sätt kan 1986 års bild skapa underlaget för
avgränsningen i de moderna flygbilderna.
För att hinna med en stor del av rutorna har vi av praktiska skäl gjort vissa
kompromisser, med resultatet att den använda metodiken inte är helt enhetlig. Att
tolkningen har behövt göras utifrån olika underlag och i flera steg har också gjort
att tidsåtgången har blivit något större än om metodiken hade utförts med
konsekventa regler från början. Det är alltså viktigt att utforma ett genomtänkt och
tydligt arbetsflöde för att samtidigt få hög kvalitet, stor noggrannhet och ett
effektivt och snabbt tolkningsarbete. Vid testtolkningen har ett fritextfält funnits
med för varje polygon, för att underlätta utvärderingen av metodiken utifrån
observationer som gjorts under arbetet, exempelvis gränsdragningsproblem som
behöver utredas vidare inför en slutgiltig metodik.
Arbetet med digitaliseringen i de äldre flygbilderna kan indelas i tre moment:
1. Redigering utifrån det kartskikt för åkermarkens utbredning som
utgjort underlag för LillNILS gräsmarks- och småbiotopsinventering
enligt reglerna för detta projekt och anpassning till den arrondering
som gällde på 1950/60-talet
2. Komplettering genom ytsättning av den åkermark som fanns på
1950/60-talet men idag hör till annat markslag och därför inte har
funnits med i det befintliga indataskiktet
3. Redigering genom sammanslagning av polygoner, d.v.s. borttagning
av polygongränser som inte motsvarar en faktisk åkerkant
Åkermark som inte representerats av någon indatapolygon har lagts till som nya
polygoner. De kan då gälla såväl friliggande ”nya” odlingsenheter som
kompletteringsytor som ansluter till befintliga polygoner. Metodvalet har då varit
att lägga till kant-i-kant-ytor till befintliga indatapolygoner, även om den gränslinje
som uppkommer mellan blocken inte representeras av någon reell
småbiotopsgräns, för att underlätta klassning av förändringsorsak. Det innebär att
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den sammanslagning som behövs för att kantlängdsberäkningarna ska blir rätt i
analyserna behövde göras i en senare fas i arbetet. Om förändringsorsaken klassas
in på annat sätt kan sammanslagningen ske samtidigt som dragningen av nya
gränser, vilket troligen kan snabba på själva gränsdragningsarbetet totalt sett.
Åkerholmar större än 0,05 ha (500 m2) inom en åkerteg/ som fanns på
1950/60-talet, men saknats i det senare tidsskiktet, har lagts till som ett ”hål” i
åkermarkspolygonen. Vad gäller diken och andra linjeformade delande
småbiotopsobjekt har endast tydliga objekt som säkert motsvarar en permanent
fysiskt gräns tagits med i testerna. För diken av minst 10 m bredd eller mer som
saknats i det senare tidsskiktet (t.ex. på grund av täckdikning) har skapats en smal
remsa mellan odlingsytorna (ett ”korridor-format hål” i den ursprungliga
polygonen) så att polygonavgränsningen har anpassas till hur odlingsstrukturen såg
ut på 50/60-talet. Smalare linjeformade småbiotoper (mindre än 10 m bredd) som
avgränsar odlingsytor representeras av en enkel delningslinje istället för en
areaavgränsad ”remsa”. Vid beräkningen av kantlängder måste man alltså ta
hänsyn till att även linjeavgränsade (smala) gränser mellan åkermarksytor kan
motsvara två kanter i verkligheten, t.ex. genom skapande av en smal buffert.
Den utökade inventeringen med tre tidsskikt och registrering av förändring i en
utvald ruta var ett enkelt pilottest, och därför har ingen utvecklad manual skrivits
ännu.
2.3.3. Tidsåtgång och erfarenheter från avgränsningstesterna
Avgränsningen i de svartvita 1950/60-talsbilderna tog i testerna 1-3 arbetsdagar per
5x5 km-ruta. Tidsåtgången är ungefär proportionell mot antalet åkermarksytor som
behöver redigeras eller läggas till, och det varierar mycket. Att man utgår ifrån ett
befintligt polygonskikt har sparat en del tid i detta moment, men samtidigt också
komplicerat arbetet i vissa situationer. Det är alltså viktigt att reglerna för
avgränsning är konsekvent tillämpade och att arbetsflödet är väl genomtänkt.
Arbetsflödet hade blivit något annorlunda om man hade utgått ifrån det äldsta
tidsskiktet (50/60-tal) och ”arbetat sig framåt”, och möjligtvis hade det i detta fall
underlättat arbetet, totalt sett.
Tolkningen av förändringsorsak mellan två näraliggande tidsskikt (t.ex. 1950/60-tal
och 1970/80-talet) tog i det mindre pilottestet 1-2 arbetsdagar för den utvalda
5x5 km-rutan, vilket var en ruta med relativt mycket förändringar av olika typ.
Antalet indatablock i det ursprungliga nutida tidsskiktet var 130 stycken, och antal
ytobjekt efter redigering i det äldsta tidsskiktet 1960 var 612 st, alltså mer än en
fyrdubbling. Total tidsåtgång för rutan var 5-6 arbetsdagar. Antalet odlingsenheter
var avsevärt mycket större i 1950/60-talsskiktet efter komplettering och delning (se
Figur 17, nedan). De väldigt stora förändringarna i åkermarkens utbredning och
avgränsning är den viktigaste orsaken till att tidsåtgången för avgränsning har varit
större än beräknat.
Om en förändringstolkning ska göras enligt denna metod, är det troligtvis mest
tidsbesparande att det görs av en och samma tolkare som också har avgränsat rutan,
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gärna i en följd för hela tidsserien. Tänkbar tidsåtgång för detta i en 5x5 km stor
ruta ligger någonstans mellan 3-8 dagar, beroende på åkermarkens ursprungliga
utbredning och karaktär, liksom omfattningen av förändringarna mellan tidsskikt.
Det behövs alltså mycket eftertanke för att en metodik för bakåtkartering av
åkermark i äldre flygbilder ska bli kostnadseffektiv. Å andra sidan kan man vara
förvissad om att det inte kommer att vara svårt att kunna påvisa att det har skett
skillnader mellan tidsskikten. Frågan är snarare hur man bäst belyser skillnaderna i
förändringsorsak och – hastighet mellan olika regioner och landskapstyper.
2.3.4. Exempel på svårigheter vid avgränsning
I Blockdatabasen kan man dra nytta av att lantbrukaren har angivit att marken
avses att brukas, och därmed har man ett bra stöd för sin avgränsning. När man ska
komplettera med andra ytor där man inte har den informationen, blir avgränsningen
i vissa fall betydligt svårare. I synnerhet gäller det förstås den idag obrukade
åkermarken, den där det är störst behov av kompletteringar i förhållande till
Blockdatabasen, och dessa ytor kan också förväntas ha andra egenskaper och
förändras på ett annat sätt än de som nu har gårdsstöd eller liknande. Om man inte
har med de ytorna får man alltså en ofullständig bild av åkermarkens tillstånd och
förändring. Fördelen med att en erfaren flygbildstolkare med avancerade tekniska
verktyg och flygbilder av god kvalitet gör avgränsningen är att man då kan få
betydligt mer likartade bedömningar utifrån markens karaktär och utformning,
oavsett om marken brukas eller inte och oavsett vilka intentioner lantbrukaren har.
I projektets tester av den detaljerade avgränsningen av åkerkanter i flygbild har vi
identifierat följande situationer där gränsdragningen kan vara svår, framför allt i
svartvita flygbilder som i det äldsta tidsskiktet:
•

Smala och otydliga permanenta gränser inom åkermarken. Permanenta
gränser som är smala och inte har ett djupt dike kan ofta vara otydliga i
flygbild, i synnerhet i de äldre svartvita flygbilderna från 1950- och 1960talet, om åkermarken inte har en annuell gröda eller är nyplöjd. Om det
växlar mellan en eller flera olika grödor på samma skifte kan det dessutom
finnas en kant mellan grödor som inte alls är permanent, utan plöjs igen när
grödorna växlar. Sådana gränser kan göra att resultaten för mängden
åkerkanter lokalt skiljer sig en del beroende på hur man hanterar dem.

•

Mosaik mellan betad åkermark och öppen betesmark. Långvarigt bete gör
att både åkermarken och angränsande mark hålls öppna. Gräsklädda
remsor i åkerkanten minskar i tydlighet när de blir en del av den
sammanhängande betade ytan. I permanent betad åkermark kan ett glest
träd- och buskskikt etableras, som inte följer den tidigare åkerkanten och
därmed döljer den och gör den alltmer otydlig. Trampets och betets
inverkan gör gradvis att skillnaden i vegetation mellan ytorna blir mindre
synlig. I vissa typer av mark kan uppfrysning av sten gradvis göra ytan mer
ojämn och förhindra plöjning.
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•

Fuktig och blöt (försumpad) mark som tidigare har varit brukad. Marken är
näringsrik och koloniseras snabbt med högörter (tistlar, älgört m.m.), gräs,
starr och viden. Den högväxta och ofta tuviga vegetationen döljer äldre
åkerkanter och andra spår av åkerbruket. Till skillnad från torr mark har
fuktig och blöt fastmark ofta ganska likartad vegetation, oavsett om den
har varit plöjd och gödslad eller inte, vilket bland annat hänger ihop med
att marken ofta är näringsrik och lerhaltig i båda fallen.

•

Övergivna myrodlingar. Varierad markfuktighet med riktigt blöta partier
gör att ytan blir flammig och plöjningsspåren försvinner. Förbuskning med
viden, vass m.m. går snabbt och sker ofta ojämnt över ytan. Gränsen mot
omgivande torv- och fastmark kan vara otydlig, vitmossor, björnmossor
eller tätt fältskikt växer till och gör att den tidigare plöjningsgränsen
suddas ut.

•

Tidigare brukad mark med extensiv annan användning. En jämn, gräsklädd
yta som tydligt har varit åkermark kan också användas för andra syften,
utan att det alltid framgår så tydligt i flygbilden. I och med att
markanvändningen har ändrats, även om den är väldigt extensiv, så upphör
marken att vara åkermark, hur öppen den än är. Sådan mark kan vara
vanlig nära gårdarna eller annan bebyggelse, och kan användas för upplag,
för att ställa upp fordon, för rekreation (fotbollsplan, camping m.m.) eller
på annat sätt ingå i tomten eller bymiljön.

•

Obrukad eller betad åkermark med ojämn topografi. I många fall antar man
att åkermarken har jämn, slät topografi, men i vissa fall kan markytan vara
mer ojämn eller lutande. Det gör det svårare att skilja den på strukturen
från annan mark (det är lätt att lura sig), och det kan bidra till ojämn
fuktighet som också gör att ytan ser mer ojämn ut och blir svåravgränsad.

•

Igenväxning som är ojämnt fördelad över ytan. En av de vanligaste
orsakerna till att obrukad åkermark upphör att vara plöjningsbar åkermark
är att träd och buskar växer in och förhindrar plöjning. När denna
igenväxning är ojämnt fördelad över ytan behövs tydliga kriterier för när
gränser ska dras, och gränserna mellan öppen och igenväxande mark kan
vara både diffusa och oregelbundna.

•

Mark som nyligen planterats med skogsträd. När skogsträd har planterats
på en före detta åkermark har ytan aktivt förts över till annan
markanvändning, och då är det rimligt att klassa den som skogsmark,
snarare än som åkermark. Dock är det under de första åren ofta svårt att
urskilja små trädplantor, även om de står i prydliga rader. Det gör att
omklassningen till åkermark kan bli fel vid ett tillfälle, men med största
sannolikhet ser man träden tydligt vid nästa inventeringstillfälle fem år
senare.
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2.3.5. Avgränsning av tidigare åkermark
Mark som formellt har upphört att vara åkermark genom inväxning av buskar och
träd, kan under en tid fortfarande ha kvar mycket av karaktären hos åkermark, så
länge som den är relativt öppen och beväxt med gräsvegetation. I LillNILS
utveckling av en metodik för att följa gräsmarkernas infrastruktur i landskapet har
tidigare åkermark lyfts fram som en gräsmarksmiljö som täcker stora arealer, men
som riskerar att falla mellan stolarna, eftersom den inte har någon uttalad
användning och inte uppfyller de formella kraven för jordbruksmark (Glimskär
m.fl. 2012, Åkerholm & Glimskär 2013). Ur ekologisk synvinkel och för
landskapets karaktär kan sådan mark alltså vara intressant att kunna identifiera.
Även för de åkermarksanknutna värdena kan det vara till hjälp. Så länge som den
tidigare åkermarken fortsätter att vara relativt öppen kan de småbiotoper som finns
vid den ursprungliga åkerkanten ha kvar en mycket likartad funktion för
landskapets variation, och det är inte förrän trädskiktet börjar bli tätare som
förhållandena blir fundamentalt annorlunda.
En annan anledning att urskilja tidigare åkermark är att det underlättar tolkningen
av vissa förändringar hos åkermarkens areal och utbredning i landskapet. När det
blir fläckar med igenväxningsvegetation på ett åkermarksskifte, i en mosaik med
öppen (och därmed plöjningsbar) åkermark, kan de gränser som dras mellan
åkermark och icke-åkermark kännas ganska godtyckliga och svårtolkade, och
dessutom flyttas gränserna snabbt vartefter trädens och buskarnas utbredning ökar.
Om träd och buskar sprider sig in längs kanten kan man få en smal zon av
igenväxningsvegetation, som är alltför smal för att det ska vara rimligt att göra det
till en egen polygon, och då måste man ta beslutet om vilken gräns det är som har
prioritet – kanten mellan den nuvarande åkermarken och den smala
igenväxningsytan eller den ursprungliga åkerkanten. En del av detta problem
kvarstår i vilket fall, men om man även avgränsar den tidigare åkermarken med
begynnande igenväxning har man större möjlighet att urskilja de mer temporära
och diffusa igenväxningsgränserna från de mer stabila och tungt vägande
plöjningsgränserna. Se även diskussionen om olika typer av gränser, nedan.
Vårt förslag är alltså att man i själva inventeringssituationen också avgränsar
tidigare åkermark, om den uppfyller kraven att ha liten eller måttlig mängd buskar
och träd som har kommit in genom sentida igenväxning av tidigare plöjningsbar
åkermark. Därmed har man möjligheten att fördjupa utvärderingen och tolkningen
av resultaten även för den mark som faktiskt är åkermark. Exempelvis kan man
enkelt särskilja de ”åkerkanter” som är rena igenväxningsgränser från dem som är
faktiska, ursprungliga plöjningsgränser. Man kan också enkelt ta fram information
om förändringsorsaken för de ursprungliga åkerkanter som föll bort från
datamängden i och med igenväxningen, hur stor mängd de har och hur deras
omgivning har förändrats i och med igenväxningen. För sådan mark behövs dock
också en övre gräns för hur mycket träd och buskar som kan finnas, eftersom det
finns en rimlighetsgräns för när det är alltför igenväxt för att vara intressant. I
utvecklingsprojektet för gräsmarkernas infrastruktur 2012 har vi diskuterat 60 %
träd- och busktäckning som en gräns för när beskuggningen blir för stor för att det
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ska kunna finnas gräsvegetation, och möjligtvis skulle denna gräns kunna vara
relevant här också, så länge som man tydligt ser att det är tidigare åkermark och
kan dra den ursprungliga gränsen.
Det finns också en möjlighet att man i framtiden vill återuppta bruket på viss
åkermark som har börjat växa igen, genom röjning och nyplöjning av tidigare
åkermark. I det fallet är det en klar fördel att gränserna på något sätt finns med i
datasetet. I första hand är frågan aktuell för åkermarksskiften som under någon
period under datainsamlingen har åtminstone någon del som är öppen, plöjningsbar
åkermark. Det är mindre självklart om andra ytor som helt utgörs av igenväxande
åkermark ska karteras, men i en utvidgad metodik kan det absolut bli aktuellt, i
synnerhet om man samordnar det med en inventering av gräsmarkers infrastruktur,
där tidigare åkermark kommer att ingå som en av gräsmarkstyperna. En sådan
samordning ökar alltså användbarheten av båda dataseten, förutom att det
effektiviserar datainsamlingen genom samordningsvinster.
2.3.6. Lägesnoggrannhet för gränsdragning
Vid testerna med flygbildskartering av åkermarksgränser har vi insett betydelsen av
att ha hög noggrannhet i hur gränserna dras för att resultaten ska bli tillförlitliga.
Vanliga kriterier för hur polygongränser ska dras i flygbildstolkning säger att en
yta ska vara minst 0,1 hektar (1000 m2) och att ett linjeobjekt eller en annan smal
yta ska vara minst 10 m bred för att behandlas som en egen polygon. Om den är
mindre eller smalare schabloniseras den in i omgivande mark (Figur 1). På samma
sätt används ibland 10 m som ett kriterium för när en gräns vid återinventering (för
att undersöka förändring gentemot ett annat tidsskikt) ska dras annorlunda och
därmed markera en förändring. Dessa kriterier används i NILS detaljerade
flygbildstolkning, och det är de vi har använt vid testerna i detta projekt. Vid en så
skarp gräns som det ofta är mellan åkermark och annan mark tror vi dock att det är
för grova kriterier, och en större lägesnoggrannhet skulle behövas för att få
tillförlitliga resultat.
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Figur 1. Exempel på “generaliseringsfel” vid en liten åkergip, som enligt reglerna
är för liten för att man ska göra en rättning eller registrera en förändring.

Infraröda flygbilder i en stereomodell är mycket bättre för att hantera exempelvis
skuggor, och risken är alltså mindre att gränsen hamnar fel där åkerkanten gränsar
mot tät, högvuxen skog åt söder. Detta kan annars ge fel på uppemot något tiotal
meter i var gränsen hamnar. Vid begynnande igenväxning från kanten kan det bli
ett smalt band med inväxande träd och buskar som påverkar hur gränserna dras.
Vid en återinventering måste man utgå ifrån kanten i den ursprungliga
polygongränsen, och enligt reglerna ändras den bara om gränsen har flyttats ett
minsta antal meter. Däremot, om man gör en nykartering och förutsätts prioritera
den formella åkermarksgränsen, så kommer man dra den mellan den nu öppna
åkermarken och den igenväxande ytan. Risken är alltså att gränserna dras olika
beroende på vilket alternativ man väljer. Se även diskussionen om kartering av
tidigare åkermark, ovan.
Vid GIS-analyser där man kopplar fältregistrerade objekt till ett kartskikt, är
lägesnoggrannheten mycket viktig, i synnerhet för sådana objekt som ofta ligger i
närheten av en kant, t.ex. hägnader och diken. För att man rätt ska kunna klassa ett
objekt som ligger nära kanten, måste man som regel skapa en buffertzon kring
kanten, d.v.s. ett bälte som täcker ett avstånd på vardera sidan. Ju större
noggrannhet man har i karteringen, desto smalare och mer rättvisande kan en sådan
buffertzon vara. Om man tillåter en avvikelse på upp till 10 m åt vardera håll, så
måste en sådan buffertzon vara totalt 20 m bred, vilket i slutänden medför väldigt
dålig precision i beskrivning av de fältkarterade objektens läge. Man vet helt enkelt
inte om de ligger ute i den öppna marken, inne i skogen eller i skogsbrynet. Detta
är ett konkret problem vid fältinventeringen av småbiotoper, där fältkarteringen
görs inom en 5 m bred zon längs åkerkanten. Om noggrannheten hos kartskiktet är
betydligt sämre, så förlorar vi mycket av möjligheten att beskriva omgivningen till
de fältkarterade småbiotoperna. Vi rekommenderar därför att man vid åkerkanter
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har så stor noggrannhet som möjligt, förslagsvis en största tillåten avvikelse på 5
m. Detta är helt realistiskt vid skarpa gränser som åkerkanter, när man har bra
teknik för flygbildsinventering. Även vid förändringsinventering för åkerkanter bör
man ha högst 5 m som minsta gräns för vilka avvikelser som ska registreras.
Alla åkerholmar är av intresse, även de som är små. Vi har valt en storleksgräns vid
0,05 hektar, alltså 500 m2. Det motsvarar en kvadrat med ungefär 22 m sida. Där är
det tydligt att stor noggrannhet i gränsdragningen behövs för att få jämn kvalitet i
data. En avvikelse på 10 m är väldigt mycket för ett så litet objekt, och därför
skulle 5 m även av detta skäl vara mycket bättre som ett generellt kriterium, som
fungerar någorlunda och blir rättvisande även för mindre åkerholmar.
Karteringsnoggrannheten påverkar även små gipar som tas ur bruk. Om de är
mindre än 500 m2 är det inte säkert att man tar med detta som en förändring,
eftersom den förändrade ytan är för liten. Trots detta måste sådana regler finnas,
eftersom tidsåtgången för att kartera förändringar annars kan bli orimligt stor. Detta
måste vara en väl genomtänkt kompromiss.
2.3.7. Registrering av förändringsorsaker
Det finns olika sätt att utvärdera resultaten för skillnader mellan områden och
förändringar i tiden, men att ordentligt förstå de olika orsakerna till förändring är
samtidigt både svårt och nödvändigt. För att förutsättningslöst fånga in
förändringsorsaker i efterhand, krävs en ganska kraftfull och detaljerad metodik.
Om man redan vid datainsamlingen kan ta ställning till förändringen på varje
enskild yta har man större möjlighet att fånga in de olika typer av förändringar som
kan förekomma och få god säkerhet i hur de registreras. En preliminär klassning
användes i testerna i projektet (se ovan), som verkar fungera för många av de
markslags- och markanvändningsförändringar som förekommer.
En första version för klassindelningar av tänkbara förändringstyper har testats i
pilotstudien och har fungerat bra för att klassificera de förändringar som har
förekommit i testerna.
A. Ingen förändring av markslag
•
•
•

Ingen förändring
Viss förändring i markanvändning (t.ex. från åkerbruk till bete)
Upphört bruk (men fortfarande plöjningsbar)

B. Spontan igenväxning
•
•

Igenväxning på torr-frisk mark
Igenväxning på fuktig mark
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C. Aktiv mänsklig påverkan
•
•
•
•
•
•

Plantering med skogsträd
Bebyggd mark
Annan hårdgjord/belagd mark (t.ex. väg)
Anlagd grönyta/rekreationsyta
Anlagd våtmark/småvatten
Täkt/deponi/upplag/annan störning

D. Återställd/återupptaget bruk
•
•
•

Nyupptaget bruk
Återupptaget bruk
Återställt bruk (efter anläggning, t.ex. borttagen väg)

Figur 2. Exempel på förändring mellan tre tidsskikt (1960, 1986, 2010) med
spontan igenväxning av åkermarken.
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Figur 3. Exempel på förändring mellan tre tidsskikt (1960, 1986, 2010) med bl.a.
skogsplanering av åkermarken.

För att förstå de förändringar i landskapet som föranleder skillnader i mängd och
egenskaper hos åkermarken är beskrivningen av orsak eller typ av förändring
mycket angelägen. Det allra bästa är förstås om all mark som omger åkermarken
kan beskrivas lika detaljerat och med hög säkerhet, vilket medger stor flexibilitet i
vilka analyser och jämförelser som kan göras.
Att göra en sådan heltäckande beskrivning av omgivningen med så hög
detaljeringsgrad är dock kostsamt, om det inte ändå täcks in av annan inventering,
och att specifikt göra det kopplat till de ytor som berörs av förändringar av
åkermarken är ett sätt att få in informationen på ett kostnadseffektivt sätt, för denna
frågeställning. Att kartera även ”tidigare åkermark”, det vill säga mark med
begynnande igenväxning men fortfarande präglad av det tidigare åkerbruket och i
viss mån möjlig att åter ta i bruk, är särskilt angeläget att få med. I synnerhet är det
viktigt att kunna särskilja sådan mark från exploaterad mark, som är oåterkalleligt
och drastiskt förändrad.

3. Slutsatser från tester av åkermarkskartering
3.1. Justering och löpande kartering i moderna flygbilder
Det tolkningsskikt som är framtaget som grund för småbiotopsinventeringen
behöver rättas upp för att ge ett riktigt högkvalitativt underlag för en kantindikator.
Det skikt som finns idag, och som till största delen har använts för analyserna i
denna rapport, följer de korrekta avgränsningskriterierna. Dock är det framtaget i
första hand som stöd för fältinventeringen av småbiotoper och gräsmarksprovytor,
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och i viss mån behöver därför lägesnoggrannheten förbättras ytterligare. Stor
noggrannhet i gränsdragning och hög detaljeringsgrad är viktigt för resultatens
tillförlitlighet och minskar risken för artefakter, i synnerhet i småbrutna landskap.
Även i rena slättbygdsområden finns stor andel små åkermarkspolygoner, och de
påverkar resultaten mycket.
Testerna visar att avgränsningen i hela 5x5 km-rutan riskerar att bli mycket
tidskrävande och kostsam, åtminstone i relation till den regionala
miljöövervakningens resurser. För mer detaljerad datainsamling i LillNILS är
antagligen 3x3 km-rutan mer lämplig som urvalsram, i synnerhet i södra Sverige,
för att sänka kostnaderna och samtidigt bibehålla koppling mot
småbiotopsinventeringen.
Samordningen med NILS flygbildsinventering är idag oklar, även om det rent
sakligt borde finnas stora samordningsmöjligheter. För län i norra Sverige med
mindre mängd åkermark per ruta är dock det totala antalet rutor större, så därför
antar vi att totalkostnaden per län blir ungefär densamma. För att hålla kostnaderna
inom de uppskattade ramarna men samtidigt få en jämförbar mängd åkermark att
analysera, kan man anpassa storleken av den ruta som ska tolkas, exempelvis att
använda 5x5 km rutstorlek i jordbruksmarksfattiga län i norra Sverige.

3.2. Bakåtdatering med kartering i äldre flygbilder
Den största tidsåtgången för bakåtdatering är karteringen av 50/60-talsskiktet,
eftersom det i många rutor är väldigt många tillkommande åkermarkspolygoner,
hundratals eller fler. Att utifrån det skiktet ta fram senare tidsskikt kan dock vara
relativt sett enklare och snabbare. Möjligtvis kan man till och med börja
reviderandet av skikten med det äldsta tidsskiktet, och göra justeringen av det
senaste, aktuella skiktet med utgångspunkt i de äldre. Det skulle ha många fördelar,
och bör i så fall planeras in i ett tidigt skede, innan man påbörjar redigering i det
nutida skiktet.
En uppskattning från tolkningstesterna är att kartering i det äldsta tidsskiktet tar i
genomsnitt knappt 2 arbetsdagar, med variation mellan 1 och 3 dagar beroende på
hur krävande rutorna är. Vi ser det dock som ett effektivt alternativ att faktiskt ta in
båda de äldre tidsskikten i samma kartering. Om man enbart anpassar
avgränsningen av polygoner, utan att registrera markanvändning eller
förändringsorsak, räknar vi med att den totala tidsåtgången kan bli ungefär 3 dagar
per ruta i Syd- och Mellansverige.
En viktig fråga att ta ställning till är vilken tilläggsinformation som kan behöva tas
in utöver själva avgränsningen av åkermarksytorna. För de äldre tidsskikten är det
en mycket större fråga än för uppdatering av de moderna skikten, eftersom
mängden av olika typer av förändringar är så mycket större.
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4. Åkerkantsindex som mått på arrondering och
småbiotopsförekomst
4.1. Principer för beräkning av åkerkantsindex
Mängden åkermark i landskapet förändras med ändrade socioekonomiska villkor,
och tendensen till ökad rationalisering och koncentration till mer utpräglade
jordbruksbygder ändrar landskapets utseende och får därmed olika effekter på
landskapsbild, natur- och kulturvärden. Ett ekonomiskt rationellt brukande
underlättas av att åkrarna är relativt stora och enhetliga, utan brukningshinder, och
mindre åkrar i perifera lägen ger större brukningskostnader. Det är alltså många
olika typer av förändringar som sker, och på olika sätt i olika landskap och
regioner. Ett sammanfattande mått måste kunna fånga upp alla dessa typer av
förändringar, så långt möjligt.
Små åkrar har proportionellt sett mer kant än större åkrar, och flikiga åkrar har
förstås mer kant än de mer fyrkantiga och rätlinjiga. Åkerholmar och diken i
åkermarken bidrar också med kanter, som försvinner om åkerholmarna tas bort
eller dikena kulverteras. Troligen löper små isolerade åkrar större risk att läggas
ned, och därmed minskar mängden åkerkanter mer än om motsvarande areal med
större sammanhängande åkrar skulle läggas ner. Alla dessa förändringar kan alltså
beskrivas med hjälp av åkerkanternas längd. När man jämför mängden åkerkanter
med åkermarkens areal får man ett slags täthetsmått, ett kantindex, som beskriver
just sådana förändringar i form och arrondering hos åkermarken. En annan fördel
är att man enklare kan jämföra landskap eller regioner med varandra, även om de
är olika stora och har olika mängd åkermark. Kantindexet beräknas som
kantlängden delad med åkermarksarealen, och enheten är förslagsvis meter per
hektar (m/ha). Detta mått kan också kopplas till förekomsten av småbiotoper
genom att man anger hur stor andel av kanten som innehåller småbiotoper. På det
sättet kan man jämföra mängden småbiotoper på olika sätt, (i) med mängden
åkermark i landskapet, (ii) med storleken på åkermarksskiftet eller (iii) längden
åkerkanter per hektar. Finns det mer småbiotoper i åkerrika landskap? Finns det
mer småbiotoper vid små åkermarksytor än vid stora? Finns det mer småbiotoper i
ett småbrutet åkerlandskap med fler brukningshinder och flikiga åkrar?
Detta mått är inte bara ett index, utan det betyder också någonting konkret som är
relativt lätt att beskriva. Det går också att jämföra mellan områden, oavsett hur
stort det är och hur mycket åkermark som finns i området totalt sett. Dessutom
finns det en nära koppling till mängden småbiotoper, eftersom det är i kanterna
som de flesta småbiotoperna finns. Om man använder kantlängden hos åkerholmar
och diken mellan åkrar i åkerkantsmåttet, så har man samma grundläggande enhet
för att beskriva alla typer av förändringar.
Många förändringar kan alltså beskrivas med förändringar i kantlängd och area,
men för att kunna tolka orsakerna och effekterna av förändringar kan man behöva
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dela upp de mått man använder i olika delar. Exempelvis har kanten vid ett
skogsbryn och kanten vid ett dike mellan två åkrar ganska olika ekologisk
funktion, och de är känsliga för olika typer av markanvändningsförändringar. En
fördel med åkerkantsmåttet är att man kan dela upp det i delar, som var och en går
att förstå och beskriva. Genom att presentera vilka åkerkantstyper som finns (och
vilka småbiotoper de innehåller), kan man få en mycket mer nyanserad bild av
landskapet och bättre förstå de förändringar som sker, eller också nöjer man sig
med ett totalvärde för alla åkerkanter.
Man kan också använda resultaten för förutsägelser. Om man har goda data som
visar att man i en viss region och under vissa förhållanden normalt har ett visst
kantindex och en viss täthet hos småbiotoper längs åkerkanten, kan man bara
utifrån åkermarksarealen (uppskattad från t.ex. Blockdatabasen) med viss
sannolikhet förutsäga hur mycket småbiotoper som finns där.

4.2. Exempel på beräkning av åkerkantsindex
I Figur 4 ges några bildexempel för hur ett kantindex för åkermarksarrondering kan
skilja sig, beroende på åkrarnas form, storlek och läge.
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a)

b)

Area
50 hektar
Kantlängd 4000 m
Kantindex 80 m/ha
d)

c)

Area
50 hektar
Kantlängd 6800 m
Kantindex 136 m/ha
e)

Area
47 hektar
Kantlängd 5200 m
Kantindex 111 m/ha
g)

f)

Area
37 hektar
Kantlängd 4400 m
Kantindex 119 m/ha
h)

Area
50 hektar
Kantlängd 4000 + 3200 m
Kantindex 144 m/ha

Area
50 hektar
Kantlängd 9800 m
Kantindex 196 m/ha

Area
20 hektar
Kantlängd 4000 m
Kantindex 200 m/ha
i)

Area
46 hektar
Kantlängd 3800 + 1000 m
Kantindex 104 m/ha

Area
50 hektar
Kantlängd 5000 + 4800 m
Kantindex 196 m/ha

Figur 4. Schematiska exempel på hur åkerkantsindex kan variera i olika
situationer. Olika typer av kanter i en exempelbild (mot skog, mellan åkrar, mot
väg) anges med separata kantlängdsvärden. Kantindex har beräknats utifrån totala
kantlängden. Kantlängden för kanter mellan åkrar räknas en gång för vardera av
de angränsande åkermarksytorna.

Det lägsta kantindexet får man när åkermarksskiftena är stora, raka och enhetliga,
utan brukningshinder (Figur 4 a). Ofta förknippar man den situationen med ett
rationellt men ganska fattigt och enahanda åkerlandskap. Om det finns
brukningshinder inom åkermarksskiftena, t.ex. åkerholmar (Figur 4 d) och diken
(Figur 4 g), så kan kantlängden och därmed kantindex öka betydligt, även om
arealen och den yttre formen är densamma. Man kan ange ett värde bara för en typ
av kant, och om man väljer bara de yttre kanterna får man samma värde som om
det inte hade funnits några brukningshinder (80 m/ha), och man kan på det sättet
åskådliggöra vilken effekt det skulle ha att ta bort brukningshindren. Om samma
åkermarksytor berörs av ett vägbygge (Figur 4 h) minskar förstås arealen något. I
detta exempel ökar den totala kantlängden och därmed det totala kantindexet, men
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man kan genom att hålla isär de två kanttyperna göra en åtskillnad mellan de
ursprungliga åkerkanterna och de som tillkom vid vägbygget. I exemplet ökar
kantindexet beräknat bara på de ursprungliga kanterna, men bara marginellt (från
80 till 82 m/ha).
I ett annat landskap kan man också ha två åkermarksskiften med samma totalareal,
men med en annan och mycket flikigare form (Figur 4 b). Flikigheten gör att
kantlängden är betydligt större än i det mer ”fyrkantiga” landskapet med samma
åkermarksareal, och kantindex blir i exemplet nästan dubbelt så stort (jämför
Figur 4 a och 4 b). Vid en rationalisering kan de smalaste flikarna tas ur bruk,
eftersom kostnaden för att bruka dem anses för stor (Figur 4 e). Därmed minskar
arean, men kantlängden minskar ännu mer, vilket leder till ett lägre index. Det
högsta indexet i dessa exempel uppnås i ett landskap med ett större antal små (men
fyrkantiga) åkermarksskiften (Figur 4 c, f, i), vilket visar att inte bara flikigheten
utan även storleken påverkar indexet. Om ytorna gränsar till varandra utgörs
kanterna av linjeobjekt (t.ex. diken) istället för skogsbryn eller annan mark, men
den totala kantlängden är fortfarande densamma (Figur 4 i). Om man bara är
intresserad av den yttre avgränsningen får man dock ett betydligt lägre värde, som
vid jämförelsen mellan Figur 4 a och 4 g, ovan. I Figur 4 f är både den totala
arealen och kantlängden mycket mindre än i Figur 4 c, men eftersom de enskilda
åkermarksskiftena är väldigt likartade i form och storlek, så blir kantindexet väldigt
lika. Detta visar hur kantindexet kan användas för att jämföra olika landskap.

4.3. Olika typer av åkerkanter
En fördel med åkerkantindex är att det är lätt att beskriva och kan summeras och
jämföras mellan landskap och regioner eller mellan olika tidpunkter. För att man
helt och hållet ska förstå skillnaderna finns det dock en risk att de faktiska
skillnaderna döljs när man summerar på en översiktlig nivå. Dessutom är inte alla
åkerkanter av samma karaktär, vilket innebär att de inte kan användas riktigt på
samma sätt för att tolka samband vad gäller småbiotoper, förändringsprocesser och
landskapets variation.
A. Äldre plöjningskanter
Denna klass utgörs till stor del av gränsen mellan åkermark och annan mark som
aldrig har varit plöjd, och där är gränsen ofta tydlig och lätt att dra. Dessa kanter
tillhör de viktigaste, eftersom de mest av allt återspeglar variationen i landskapet
och markanvändningen över tiden. De kanter som är mest ekologiskt värdefulla,
med välutvecklade skogsbryn och en rikedom på småbiotoper och kulturspår är
säkert de äldsta och mest permanenta plöjningsgränserna.
I miljöer där åkermarken inte har så markerade kantdiken (t.ex. på lättdränerad
mark) kan gränsen ibland vara oskarp efter några årtionden, men normalt är den
tydlig. Dessutom kan den yngre åkermarken gränsa till äldre före detta åkermark
(kultiverad betesmark), som är jämnare och mer gödslingspåverkad än
naturbetesmarken.
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B. Nytillkomna plöjningskanter
Vid en förändring där bara en del av ett åkermarksskifte tas ur bruk uppstår en ny
plöjningskant, exempelvis om en gip bara lämnas för igenväxning eller
skogplanteras, eller om det sker en exploatering med bebyggelse eller en ny väg.
När förändringen väl har skett kan det vara svårt att vid en snabb anblick särskilja
en sådan kan från en äldre, men förutsättningarna för att hysa småbiotoper och
andra natur- och kulturhistoriskt värdefulla strukturer är förmodligen fundamentalt
annorlunda jämfört med en äldre kant. Det skulle vara av stort intresse att
undersöka sambandet mellan åldern på kanten och förekomsten av småbiotoper och
andra strukturer, för att inte tala om arter.
C. Korridorskanter
”Korridorskanter” är ett förslag till kortfattat beskrivande begrepp för kanter vid
linjära strukturer som omges med åkermark på båda sidor, främst diken,
vegetationsremsor och brukningsvägar.
Det finns flera anledningar till att det kan vara värdefullt att särskilja sådana kanter
från andra äldre eller nytillkomna plöjningskanter. Även om
biotopskyddsbestämmelser och annat syftar till att förhindra kulvertering av diken
och annan borttagning av linjeobjekt, så kan det ändå förekomma i vissa fall, och
det är definitivt en viktig förändringsorsak vid studier av förändringar bakåt i tiden.
En tänkbar förändring är alltså att vissa sådana gränser helt försvinner, och att
mängden kanter minskar utan att åkerarealen i stort förändras. En annan tänkbar
förändring är att åkermarken på den ena sidan tas ur bruk. Kanten mot den brukade
åkern finns då kvar, men den ekologiska funktionen ändras från att vara en sol- och
vindexponerad korridor till att bli t.ex. en del av ett skogsbryn.
D. Åkerholmskanter
Ofta presenteras mängden åkerholmar som ett antalsmått, exempelvis i
handläggningen av miljöersättning till värdefulla natur- och kulturmiljöer. Det kan
kännas rimligt i de fall som alla åkerholmar är relativt små och likartade.
Åkerholmar kan dock variera mycket i storlek (Figur 5), och resultaten för ett
antalsmått är mycket beroende av vilka storleksgränser man sätter. Åkerholmar av
olika storlek kan också ha väldigt olika karaktär. De minsta åkerholmarna är ofta
bara ett stenblock, medelstora kan vara märgelgravar eller hällar med röjningsrösen
och buskage, medan de största ofta är helt skogklädda. De åkerholmar som är mest
utsatta för borttagning är förmodligen de minsta, som man har kunnat gräva eller
spränga bort utan alltför stor ansträngning.
I flygbildsinventeringen har vi för jämförbarheten med småbiotopsinventeringen i
fält satt en gräns vid 0,05 hektar, där mindre åkerholmar bara avgränsas och
beskrivs i fält. För större åkerholmar behöver man i princip inte göra någon
åtskillnad beroende på storlek, så där man vid GIS-bearbetningen bestämma vilken
storleksgräns man vill ha för vad som räknas som åkerholmar.
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Figur 5. Både antalet åkerholmar och dess storleksfördelning kan användas för
viktning och förfining av åkerkantsindex. Bilden nedan visar det objekt inom
testområdet som har flest åkerholmar, närmare bestämt 45 st inom en areal på 31
hektar.

E. Igenväxningskanter
Definitionen om att åkermark ska vara ”lämplig att plöja”, men inte nödvändigtvis
vara plöjd just idag, väcker frågor om gränsdragning vid begynnande igenväxning.
Att träd och buskar sprider sig in i åkermarken är förmodligen ett av de viktigaste
skälen till att åkermarken upphör att vara plöjningsbar (Figur 6). Se även
resonemanget om ”tidigare åkermark”, ovan.
De ”åkerkanter” som uppstår då man drar en ny gräns mellan en igenväxt del av
ytan och en del som fortfarande är öppen kan vara både långa och flikiga, och det
ligger i sakens natur att denna igenväxning sker fläckvis eller från kanten, beroende
på vedväxternas spridningsförmåga. De gränser man får har alltså inte alls samma
ekologiska funktion eller potentiella värde för att beskriva åkermarkens
arrondering och landskapets variation. Det alternativ som skulle tillåta störst
valfrihet i en analys- och utvärderingssituation, är att man gör en särskild
markering för de kanter (polygongränser) som avgränsar öppen obrukad åkermark
från träd- och buskbeväxt tidigare åkermark, och samtidigt bibehåller de tidigare
åkermarksgränserna.
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Figur 6. Exempel på spontan inväxning av träd och buskar i obrukad mark, där
gränsdragningen mellan plöjningsbar åkermark och igenväxande tidigare
åkermark kan vara svår att dra.

4.4. Exempel på resultat för kantindex från Blockdatabasen
Den datainsamling som idag görs för regional miljöövervakning sker bara i vissa
län, och är främst anpassad för att beskriva förändringar i tiden. Här har vi valt att
använda Blockdatabasen för att ge exempel på hur åkermarkens arrondering kan
användas för att beskriva skillnader mellan regioner och landskap. Blockdatabasen
har ju den stora fördelen att den finns heltäckande, över hela landet, och
avgränsningsreglerna liknar i princip de som beskrivs i denna rapport. Man bör
dock vara medveten om begränsningarna med Blockdatabasen för att på ett
representativt och rättvisande sätt beskriva förändringar i tiden, bland annat
eftersom en viss andel av åkermarken inte finns med i Blockdatabasen. Den
åkermark som inte finns med skiljer sig sannolikt från den övriga, i var den finns,
hur landskapet omkring ser ut, hur den brukas och hur man kan förvänta sig att
förändringen sker. Resultaten ska alltså tolkas med viss försiktighet. Eftersom den
totala kantlängden har summerats och därefter delats med den totala arealen av
åkermark, får slättbygdsområden med stor mängd åkrar stor tyngd i beräkningarna,
även för län som även har områden med liten eller obetydlig mängd åkermark.
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Figur 7. Exempel på kantindex beräknat utifrån Blockdatabasen, totalt per
län. Värdena är enbart beräknade för block som ligger inom stickprovets
631 5x5 km-rutor.
Resultaten från detta exempel tyder på att de jordbruksrika länen, som
Skåne och Östergötland, totalt sett har lågt kantindex, medan
skogsdominerade län som Kronoberg och Jämtland har högt kantindex
(Figur 7). Detta stämmer bra med vad man skulle förvänta sig, och beror
bland annat på att de stora slättbygdsområdena påverkar resultaten
ganska mycket. Detta illustrerar också att åkerkantsindexet är möjligt att
jämföra mellan län med väldigt olika areal åkermark, och är möjligt att tyda
på ett meningsfullt sätt.

Figur 8. Exempel på kantindex beräknat utifrån Blockdatabasen, per
landskapsruta i Västernorrlands län. Värdena är enbart beräknade för block som
ligger inom stickprovets 631 stycken 5x5 km-rutor.
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Exemplen från landskapsrutor i Västernorrlands och Östergötlands län (Figur 8 och
9) visar flera tydliga mönster vad gäller variationen inom en region eller ett län.
För det första är det väldigt tydligt för Östergötland att landskapsrutor med stor
total areal åkermark har de lägsta kantindexen, omkring 100 m/ha. För
Västernorrland är det inte alls lika tydligt från figuren, men ett närmare betraktande
av några rutor med både liten areal och lågt index visar att åkermarken där är
begränsad till en liten del av området, men att de åkrar som finns är relativt stora
och ”välarronderade” ur ett produktionsperspektiv. Det är alltså viktigt att inte vara
alltför snabb med att generalisera, och även avvikelser från ett generellt mönster
kan vara av stort intresse.

Figur 9. Exempel på kantindex och meter kant/ha som gränsar mot åkerholme,
åkermark, betesmark eller övrig mark beräknat utifrån Blockdatabasen, per
landskapsruta i Östergötlands län. Värdena är enbart beräknade för block som
ligger inom stickprovets 631 stycken 5x5 km-rutor.
Andelen av åkermarksarealen som är åkerholmar är liten, i alla områden mindre än
1 %, om man sätter en storleksgräns vid 0,5 ha (5000 m2). Figurerna visar dock att
åkerholmarna kan bli ett märkbart inslag i vissa landskap, om man anger mängden i
samma enhet, d.v.s. meter kanter per hektar (se även figur 5, ovan).
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4.5. Resultat från exempelruta med flygbildstolkning i tre
tidsskikt
Det exempelområde som har använts i pilotstudien för att illustrera förändringar i
tre tidsskikt (Figur 10) uppvisar en minskning av åkerarealen under hela perioden,
och förändringen har skett i många olika delar av området, inte bara i de perifera
lägena. I detta fall kan en orsak vara att mycket åkermark har använts för
tätortsbebyggelse och vägar, samtidigt som även små, isolerade åkermarksytor har
övergivits och till skog.

Figur 10. Exempelområde där åkermarkens utbredning har karterats i tre olika
tidskikt, i flygbilder tagna 1960, 1986 och 2010. Röda polygoner anger åkermark
som har försvunnit mellan 1960 och 1986, orange åkermark som har försvunnit
mellan 1986 och 2010, och gula åkermark som har funnits kvar under hela
perioden.

När resultaten från denna illustreras som stapeldiagram (Figur 11 a-c), kan man se
att det framför allt är åkermarkspolygoner upp till tio hektar stora som har
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försvunnit, oavsett om man presenterar resultaten som area eller antal polygoner.
För de största storleksklasserna, över 10 hektar, har mängden ökat under vissa delar
av tidsperioden, vilket inte syns i figuren såsom den är gjord. Den klart största
minskningen i antal åkermarksytorna är i den minsta klassen, mindre än en hektar.
Minskningen kan bero både på att de har tagits ur bruk och att de har slagits ihop
till större åkrar. Eftersom de är små har de också proportionellt sett större
kantlängd, vilket visar sig i förändringen av mängden åkerkanter.
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Figur 11. Exempel på resultat från det område där åkermarkens utbredning har
karterats i tre olika tidsskikt. Resultaten presenteras fördelat på sex olika
storleksklasser för åkermarkspolygoner. Röda staplar avser åkermark som har
försvunnit mellan 1960 och 1986, de orange åkermark som har försvunnit mellan
1986 och 2010, och de gula åkermark som har funnits kvar under hela perioden.
* = Mängden åkermark i klassen 10-20 ha ökade mellan 1960 och 1986.
** = Mängden åkermark i klassen 20-50 ha ökade mellan 1986 och 2010.
Röd och orange streckad linje indikerar värdet för 1960 respektive 1986.
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Vid beräkning av kantindex för den exempelruta som visas i Figur 10, visar det sig
dock att skillnaden i kantindex mellan åren är marginell, endast med en liten
minskning mellan 1960 och 1986 (Figur 12). Detta är en stor skillnad i resultat
jämfört med det som gäller sammantaget för alla 20 rutor i testet, där det har blivit
en markant minskning i kantindexet mellan 1960 och 2010 (Tabell 1; Figur 22).

Figur 12. Kantindex för exempelrutan med tre olika tidsskikt.

Eftersom mängden små polygoner har minskat i högre grad än de större, skulle
man ha förväntat sig en större skillnad i kantindex även för denna ruta. Kanske är
förklaringen till skillnaden att detta inte ger så stort genomslag i områden där
samtliga storleksklasser har påverkats av arealförändringar. Även åkermarksytor
större än 10 hektar har minskat i mängd. Att detta mönster uppträder i denna ruta
beror troligen på att större åkrar i hög grad tagits i anspråk för ny bebyggelse
(jämför Figur 10). I en renodlad jordbruksbygd skulle antagligen de större åkrarna
med gynnsamma brukningsförhållanden fortsatt att användas som jordbruksmark,
och skillnaderna i kantindex hade då blivit större när smååkrarna växte igen. Detta
är ett exempel på hur dynamiken kan vara olika i olika typer av landskap.

4.6. Förändring av brukad och obrukad åkermark
Som en del av testerna i den detaljinventerade rutan gjordes också en
detaljregistrering av orsak till förändring mellan tidsskikten, där man skiljde på
åkermark som i det första tidsskiktet var brukad och den som var obrukad
(Figur 12). En jämförelse mellan brukad och obrukad åkermark är därför mycket
klargörande, och det är därför mycket viktigt att även inkludera den obrukade
marken i inventeringen. Risken med att använda enbart Blockdatabasen för att
beskriva förändringar är nämligen att åkermark som aktivt brukas och där
lantbrukaren har sökt gårdsstöd alltid finns med, medan obrukad åkermark i många
fall inte alls finns med i systemet.
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Figur 13. Areal brukad och obrukad åkermark vid en tidpunkt som även är
åkermark vid nästa inventeringstidpunkt, alternativt har övergått till annat
markslag. Exempel från det område där åkermarkens utbredning har karterats i tre
olika tidskikt.

Denna jämförelse visar att den åkermark som är obrukad vid den första
inventeringstidpunkten i mycket högre grad har övergått till skog, bebyggelse eller
grönyta (Figur 13), vilket väl rimligtvis är just vad man skulle kunna förvänta sig.
Detta är intressant, eftersom det illustrerar hur stor skillnaden kan vara och därmed
att det är viktigt att inkludera även den obrukade åkermarken. Dock är hälften av
den obrukade åkermarken fortfarande åkermark efter ungefär 25 år.
Om det dataunderlag man har inte innehåller alla typer av åkermark i jämförbar
mängd, innebär det att urvalet inte är representativt och att man därför får en
felaktig bild av åkermarkens förändring. Om en stor andel av den åkermark som
löper störst risk att förändras inte finns med i jämförelsen, så får man en överdrivet
positiv bild av mängden åkermark och hur den förändras.

4.7. Samband mellan åkerkanter och mängd småbiotoper
En anledning till att studera mängden åkerkanter är att de bidrar till mängden
småbiotoper som kan förekomma i landskapet. För att illustrera det har vi använt
data från fältinventeringen av småbiotoper för stenmurar och diken för att visa hur
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mängden kan variera mellan åkermarksytor av olika storlek. För att det ska vara lätt
att jämföra har vi räknat om det till ett täthetsmått, det vill säga hur mycket
småbiotoper det finns per åkerkantssträcka. Mängdklassen ”<0,1” (ljus färg)
betyder alltså att det finns småbiotoper på mindre än 10 % av åkerkanternas längd,
och mängdklassen ”0,5-1,0” (mörk färg) betyder att det finns småbiotoper på mer
än hälften av åkerkanternas längd.

Figur 14. Täthet av stenmurar (andel av åkerkantens längd) längs åkerkanter vid
åkermarkspolygoner av olika storlek, inom testområdena: a) Total längd (km) av
åkerkanter med viss täthet av småbiotoper; b) Andel (%) av åkerkanternas längd
med viss täthet av småbiotoper.

Resultaten visar att en relativt stor andel av åkerkanter i testområdet har stenmurar.
Eftersom små åkermarkspolygoner är vanligare (och har längre åkerkanter), så
finns även mer stenmurar där, totalt sett (Figur 14 a). Om man däremot ser till
andelen av åkerkanter inom varje storleksklass är skillnaden inte alls så stor, även
om de största åkermarkspolygonerna i genomsnitt verkar ha lägre täthet av
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stenmurar (Figur 14 b) än de mindre. Dessa jämförelser inkluderar inte Kronobergs
län, som i dagsläget inte deltar i småbiotopsinventeringen.

Figur 15. Täthet av diken (andel av åkerkantens längd) längs åkerkanter vid
åkermarkspolygoner av olika storlek, inom testområdena: a) Total längd (km) av
åkerkanter med viss täthet av småbiotoper; b) Andel (%) av åkerkanternas längd
med viss täthet av småbiotoper. Smala diken har mindre än 5 dm bred vattenfåra
och ligger omgivna av åkermark.
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Figur 16. Täthet av diken (andel av åkerkantens längd) längs åkerkanter vid
åkermarkspolygoner av olika storlek, inom testområdena: a) Total längd (km) av
åkerkanter med viss täthet av småbiotoper; b) Andel (%) av åkerkanternas längd
med viss täthet av småbiotoper. Diken med vattenfåra har minst 5 dm bred
vattenfåra och kan ligga både omgiven av åkermark och i kanten mot annan mark.

Dikena visar ungefär samma mönster som stenmurarna, att det totalt sett finns mer
kanter med småbiotoper i små åkermarkspolygoner (Figur 15 a; Figur 16 a) och att
skillnaden är mindre om man ser till andelen av kanterna per storleksklass
(Figur 15 b; Figur 16 b). Dock verkar de minsta åkrarna ha klart större täthet av
bredare, vattenförande diken (Figur 16).
Man skulle kunna göra många liknande jämförelser, men för att det ska vara
meningsfullt att lägga mycket tid på det behöver man göra regelrätta skattningar,
där man tar hänsyn till skillnader i stickprovets täthet i olika regioner och tar fram
medelfel för att belysa osäkerheten i skattningarna. Denna rapport handlar i första
hand om åkerkanterna som ett mått, och inte om småbiotopernas förekomst. Därför
är det inte meningsfullt att försöka presentera skarpa resultat för att tolka
småbiotopernas skick, skötsel eller förekomst i landskapet. För det behövs särskild
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finansiering och mer tid, där man kan göra mer genomtänkta jämförelser.
Ovanstående exempel visar på ett enkelt sätt hur information om åkermarken
(storlek och kantlängd) kan kopplas till småbiotopsförekomsten, vilket visar på
betydelsen av sådana analyser i framtiden. Det visar också betydelsen av att vi i
tidigare utvecklingsprojekt har tagit fram rutiner för att skapa sådana kopplingar
mellan åkermarksskiktet och småbiotoperna i geodatabasen där småbiotopsdata
lagras (Pettersson m.fl. 2012).

5. Förändringar mellan 1950/60-tal och 2000/10-tal i
tolkningstesterna
Baserat på tolkningstesterna presenterar vi här preliminära beräkningarna för
förändringar mellan de två tidsskikten. Resultaten ska inte betraktas som ”skarpa”
resultat, eftersom de 20 rutor som ingår inte är helt slumpmässigt valda och därför
inte ett helt representativt urval av rutor. De ska snarare ses som exempel för att
belysa osäkerheten i skattningarna och möjligheten att påvisa förändringar i ett
stickprov av den här storleken. De 20 rutorna motsvarar ungefär antalet rutor i ett
medelstort län för ett femårigt inventeringsvarv.
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Figur 17. Arealen åkermark per ruta i de två tidsskikten, med det äldre tidsskiktet
på den horisontella axeln och det nutida på den vertikala. Den räta linjen
motsvarar ett 1:1-förhållande, det vill säga ingen skillnad mellan tidsskikten.
Avståndet under linjen visar hur mycket åkermarksarealen i rutan har minskat
mellan det äldre och det nyare tidsskiktet.

Resultaten från beräkningarna påverkas bland annat av hur stor variationen är
mellan olika rutor i stickprovet, och vad som styr den variationen kan vara viktigt
för att tolka resultaten i fortsatta analyser. Figur 17 illustrerar hur förändringen har
skett för olika rutor av de 20 som har flygbildskarterats i detta projekt. I samtliga
de 20 tolkade rutorna har arealen åkermark minskat under 50-årsperioden, men
storleken på förändringen är väldigt olika mellan rutor. I några rutor har arealen
nästan inte minskat alls, oavsett totalareal, men i några har arealen nästan halverats,
även i en ruta med mer än 1000 hektar åkermark (Figur 17).
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Figur 18. Antal åkermarkspolygoner per ruta i de två tidsskikten, med det äldre
tidsskiktet på den horisontella axeln och det nutida på den vertikala. Den räta
linjen motsvarar ett 1:1-förhållande, det vill säga ingen skillnad mellan tidsskikten.
Avståndet under linjen visar hur mycket antalet polygoner i rutan har minskat
mellan det äldre och det nyare tidsskiktet.

En ännu mer dramatisk skillnad är i antalet åkerpolygoner, som har minskat rejält,
från 7027 till 1677 (Figur 18). Den stora minskningen i antal polygoner är mer
markant än minskningen i areal, vilket visar att det i första hand är små åkrar som
har försvunnit, alternativt att små åkrar har slagits ihop till större. Detta påverkar i
sin tur också kantlängden.

Figur 19. Längden åkerkant per ruta i de två tidsskikten, med det äldre tidsskiktet
på den horisontella axeln och det nutida på den vertikala. Den räta linjen
motsvarar ett 1:1-förhållande, det vill säga ingen skillnad mellan tidsskikten.
Avståndet under linjen visar hur mycket den totala åkerkantslängden i rutan har
minskat mellan det äldre och det nyare tidsskiktet.

Motsvarande jämförelse kan även göras för längden åkerkant per ruta (Figur 19).
Även för kanterna har mängden minskat i samtliga rutor, men proportionellt sett
har minskningen varit större än för åkermarksarealen. I många rutor har
åkerkantslängden halverats, och i vissa minskat mer än så. Även för de rutor där
arealen inte har minskat så mycket, har längden kanter minskat markant, vilket
indikerar att ett åkerkantsindex kan bidra med information som inte fångas in
genom att enbart undersöka förändringar i åkermarksarealen.
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5.1. Skattningar av arealen åkermark
För att illustrera hur denna typ av data kan användas för att beräkna skillnader i
åkermarksareal har vi gjort en skattning av åkerarealen i alla nio län sammantaget
för de båda tidsskikten (Figur 20). Dels visar det hur tillförlitligt ett stickprov av
denna storlek är för att skatta arealer, dels kan man utifrån det även testa om det
stickprov vi har är användbart för att påvisa en förändring i areal mellan
tidsskikten, genom ett signifikanstest.

Figur 20. Skattad areal åkermark för de nio länen i de två tidsskikten, med
medelfel, tusen hektar (orange staplar), baserat på de 20 testtolkade rutorna.
Resultaten kan jämföras med summering av arealer direkt från Blockdatabasen för
år 2010 (ljusrosa stapel). Skillnaden i areal mellan tidsskikten är statistiskt
signifikant (t-test, p<0,05).

Den skattade arealen av åkermark är ungefär en tredjedel mindre i det nutida
tidsskiktet jämfört med det äldre (Figur 20). Det tyder alltså på att totalt ungefär en
halv miljon hektar åkermark har försvunnit i de nio länen under en 50-årsperiod.
Medelfelet, som är ett mått på osäkerheten i skattningen, är ungefär 30 % av det
skattade värdet för båda tidsskikten, vilket är ett relativt högt värde. Det höga
medelfelet påverkas både av variationen mellan rutor och av stickprovets storlek
(antalet rutor). Om beräkningarna görs för alla rutor i det femåriga
inventeringsvarvet (totalt 150 stycken) kommer alltså medelfelet bli betydligt
mindre och skattningarna säkrare. I detta exempel är dock förändringen mellan de
två tidpunkterna så stor att skillnaden ändå blir statistiskt signifikant.
Antalet rutor i denna beräkning motsvarar alltså ungefär så många som finns i ett
medelstort län. För en förändring av denna storlek kan man alltså till och med ha
möjlighet att påvisa en förändring för ett enskilt län. Troligen vill man normalt
kunna påvisa förändringen tidigare än efter en 50-årsperiod, vilket bekräftar att
analyserna normalt behöver göras för grupper av län.
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5.2. Representativitet för de 20 rutorna
För att i viss mån belysa om urvalet av de 20 rutorna för testet är ett representativt
urval, har vi jämfört den skattade arealen åkermark med den totala arealen
åkermark beräknad från Blockdatabasen för år 2010 (Figur 20). Jämförelsen visar
att skattningen ger ett något lägre värde än vad som visas i värdena från
Blockdatabasen. Det är inte helt lätt att tolka vad skillnaden beror på, men till
största del är skillnaden nog en ren slumpeffekt, beroende på hur utlägget har
gjorts. Man skulle kunna förvänta sig att de skattade värdena gav något högre
värden än beräkningarna från Blockdatabasen, eftersom den flygbildsinventerare
som har gjort det reviderade nutida skiktet har haft möjlighet att lägga till åkermark
som inte har varit blocklagd. I de berörda länen i Syd- och Mellansverige är denna
andel förmodligen relativt liten, och den har i alla fall inte tydligt slagit igenom i
resultaten för de 20 rutorna.

Figur 21. Genomsnittlig areal åkermark per ruta, i de 20 testtolkade rutorna samt
för alla rutor i de nio länen uppdelat på inventeringsår (nutida flygbilder, från
2000/10-tal). Detta illustrerar hur representativt urvalet av 20 rutor är vad avser
åkermarksareal. Det horisontella strecket avser medelvärde för hela stickprovet,
alla fem år.

Ett annat sätt att belysa effekten av urvalet är att jämföra med övriga rutor i
stickprovet för de nio länen. Av rena slumpskäl finns det en variation mellan
inventeringsår, och för att belysa variationen presenteras här resultat både per
inventeringsår och för hela femårsperioden. För att underlätta jämförelsen visas här
medelvärdet för arealen åkermark per ruta, baserat på det flygbildskarterade
skiktet, både per ruta och totalt (Figur 21). Resultatet visar att de 20 rutorna i
testerna har mindre areal åkermark än genomsnittet för övriga rutor i stickprovet,
vilket indikerar att en skattning baserad på hela stickprovet skulle ge ett klart högre
värde. Troligen skulle ett sådant värde komma mycket nära det värde som har
tagits fram från Blockdatabasen (jämför figur 20 och 21), ungefär 1,4 miljoner
hektar, vilket bekräftar att resultaten verkar vara tillförlitliga.
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Motsvarande jämförelse mellan rutor olika inventeringsår gjordes också för det
beräknade kantindex, där den totala åkerkantslängden för rutorna har delats med
den totala åkermarksarealen. Detta visar att skillnaden mellan inventeringsåren
med detta beräkningssätt är mycket mindre (Figur 22). Hur det påverkar
möjligheten att påvisa förändringar framåt i tiden är dock svårare att säga, eftersom
det också beror på hur stor förändringen faktiskt kommer att vara.

Figur 22. Kantindex beräknat för de 20 testtolkade rutorna samt för alla rutor i de
nio länen uppdelat på inventeringsår (nutida flygbilder, från 2000/10-tal). Detta
illustrerar hur representativt urvalet av 20 rutor är vad avser kantindex. Det
horisontella strecket avser kantindex för hela stickprovet, alla fem år.

5.3. Skattningar av kantindex
Vid analyserna av kantindex har vi gjort skattningar för den totala mängden
åkerkanter, men även skiljt på kanter mellan åkermarksytor (mot annan åkermark)
och andra kanter (mot annan typ av mark). Kanter mot åkermark kan exempelvis
försvinna genom att diken kulverteras eller brukningsvägar tas bort och plöjs över,
medan andra faktorer påverkar andra typer av kanter, framför allt igenväxning eller
exploatering av åkermarken. Kanter mellan åkermarksytor har också andra
ekologiska funktioner och egenskaper, t.ex. som spridningskorridorer.
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Tabell 1. Skattat kantindex (meter åkerkant per hektar åkermark) med medelfel
(= standard error, s.e.), differens mellan de två tidsskikten samt statistiskt t-test för
eventuell signifikant skillnad i kantlängdsindex mellan tidsskikten.
Typ av åkerkant

1950/60
[m/ha]

s.e.

2000/10
[m/ha]

s.e.

Diff.
[m/ha]

s.e.

Sign.
p<0,05

375,4

47,3

242,9

32,4

132,5

19,9

ja

Mot övrig
mark

232,1

37,0

210,5

30,3

21,6

13,2

nej

Mot annan
åkermark

143,3

12,7

32,4

3,9

110,9

10,9

ja

Alla typer

Beräkningarna visar att kantindexet totalt har minskat markant i regionen, med
ungefär än en tredjedel (Tabell 1) Medelfelet för de olika skattningarna av
kantindex är 10-15 %, vilket inte är jättelågt men bra för att gälla ett så litet antal
rutor. Skillnaden mellan tidsskikten är ändå så stor att den är statistiskt signifikant.
När man skiljer på de olika kanttyperna kan man se att förändringen för kantindex
för kanter mot annan mark är relativt liten (Figur 22), och skillnaden mellan
tidsskikten är inte signifikant (Tabell 1). För dessa kanter har alltså åkerarealen och
kantlängden minskat proportionellt sett ungefär lika mycket.
Vi försökte också att göra en motsvarande beräkning utifrån kantlängder i
Blockdatabasen, men det är i dagsläget inte enkelt att få fram rättvisande
kantlängder utan omfattande topologisk rensning. Det bör utredas hur detta kan
lösas i framtiden.
Den stora skillnaden gäller kant mot annan åkermark, där kantindex har minskat
dramatiskt, och där är skillnaden klart statistiskt signifikant (Tabell 1; Figur 23).
Där har kantlängden minskat betydligt mer än motsvarande åkermarksareal. Det
kan förklaras på olika sätt, att linjära brukningshinder såsom diken som avgränsar
åkrar har tagits bort, eller att små åkermarksskiften som gränsar till varandra har
försvunnit och övergått till annan typ av mark, eller en kombination av dessa.
Troligen är en stor andel av den åkermark som har tagits ur bruk och växt igen
mindre åkermarksskiften, och de påverkar mängden åkerkanter proportionellt sett
mer än de påverkar åkermarksarealen.
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Figur 23. Skattning av kantindex (meter per hektar) för de nio länen, med medelfel,
uppdelat på kant mot övrig mark och kant mot annan åkermark.

I landskapet som beskrivs av de äldre flygbilderna, för femtio år sedan, var kanter
mellan åkermarksytor ett vanligt inslag i landskapet. Den typen av kanter har
minskat dramatiskt under femtioårsperioden, i förhållande till andra kanter. Detta
är en förändring som är lika dramatisk som arealförändringen som sådan. Det tyder
alltså på att variationen i åkerlandskapet minskar, genom att åkrarna i genomsnitt
är större och har mindre mängd ”brukningshinder” än förr. Detta är kanske ingen
stor överraskning, men nu finns en möjlighet att summera och presentera denna typ
av förändringar på ett standardiserat och aggregerbart sätt, som dessutom lätt kan
jämföras mellan olika landskap och regioner oavsett storlek, eftersom det är ett
slags täthetsmått.

6. Uppskattning av kostnader för bakåtdatering och
löpande uppföljning
Eftersom den metodik som vi har beskrivit är tidskrävande och skulle medföra
stora totalkostnader i den stora 5x5 km-ruta som vi har använt i testerna, tror vi att
det mest realistiska alternativet för LillNILS och inom regional miljöövervakning
är att istället begränsa karteringen till 3x3 km. Detta är den rutstorlek som idag
används för LillNILS småbiotopsinventering, och det skulle troligen inte påverka
tillförlitligheten i beräkningarna alltför mycket. Eftersom en sådan ruta är nästan
bara en tredjedel så stor, skulle det minska kostnaderna avsevärt.
Att beräkna en kostnad för de nu deltagande nio länen (Stockholm, Uppsala,
Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg och
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Skåne) och hela landet kräver att man tar hänsyn till att mängden åkermark per ruta
och per län varierar mycket över landet. Dessa nio län har totalt knappt hälften av
Sveriges åkermarksareal, vilket innebär att man grovt kan anta att kostnaden för att
göra motsvarande avgränsning i hela landet blir ungefär den dubbla.
Kostnaderna nedan avser ett helt inventeringsvarv som normalt är fem år, det vill
säga hela stickprovet. Vid brist på resurser kan man välja ett tioårigt
inventeringsvarv istället för ett femårigt, vilket ger en halverad årlig kostnad.
Kostnaden nedan ska alltså slås ut över fem eller tio år.
1. Uppskattad engångskostnad för att upprätta åkermarksskiktet i 3x3
km: 2,5 timmar per ruta (inklusive kringtid). För 150 rutor i de
nuvarande nio deltagande länen skulle det alltså motsvara 45
dagar, drygt två månader, totalt 160 tkr. Det motsvarar ungefär
18000 kr per län. För hela landet skulle kostnaden totalt bli drygt det
dubbla, ungefär 400 tkr.
2. En utökad justering, där man även inkluderar alla de olika kanttyper
och förändringsorsaker som nämns i denna rapport, kan lämpligtvis
göras samtidigt som gränsjusteringen. Kostnaden för detta tillägg
uppskattas till totalt 100 tkr för de nio länen och 250 tkr för hela
landet.
3. För att justera åkermarksgränserna framåt i tiden med registrering
av förändringsorsak och gränser mot ”tidigare åkermark” räknar vi
med en kostnad på totalt 160 tkr, eller 18000 kr per län och 400 tkr
för hela landet.
Bakåtdateringen i äldre flygbilder bör helst göras i samband med att man redigerar
det nutida tidsskiktet, se ovan i avsnitt 3.2.Vårt förslag är alltså att man börjar med
de äldre tidsskikten och jobbar sig framåt. En kostnadsuppskattning för det arbetet
bör även innefatta punkt 1 och 2, ovan.
•

Vi uppskattar att en sådan bakåtkartering med tre tidsskikt i en 3x3
km stor ruta skulle motsvara i genomsnitt 2 dagar per ruta, alltså
300 dagar för alla 150 rutor, vilket motsvarar ungefär 1300 tkr för de
nio länen, alltså 145 tkr per län för ett inventeringsvarv. Det
motsvarar alltså 2,6 miljoner kr totalt för hela landet.

Inköp av flygbilder för ytterligare 300 rutor (där rutor som uppenbart saknar
åkermark inte räknas in) utöver de som vi har idag, skulle kosta 1,5 mkr i inköp,
beräknat på dagens styckkostnader för inköp från Lantmäteriet. Eventuellt
tillkommer visst arbete med att förbereda flygbilderna för flygbildstolkning i
SLU:s tolkningsstationer.
Inom Lantmäteriet drivs dock sedan november 2012 projektet DAF – Digitalisering
av analoga flygbilder, som successivt kommer att förbättra tillgången till de äldre
flygbilderna. Projektet finansieras bland annat av arbetsmarknadsprojektet
Kulturarvslyftet inom RAÄ och av MSB. Planen är att ta fram kompletta
Sverigetäckningar för tre tidskikt, med fotoår omkring 1960, 1975 respektive 1990.
Man har börjat med 1960 och färdiga bilder görs tillgängliga efter hand, men det är
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osäkert när skikten kommer att vara kompletta. För att klarlägga förutsättningarna
framöver vore det angeläget att intressenterna i LillNILS/NILS för en dialog med
Lantmäteriet om möjligheterna att påverka planeringen för skanningen och de
ekonomiska villkoren för inköp.

Tabell 2. Sammanfattning av uppskattade kostnader för kartering i äldre flygbilder
och för löpande tolkning, per inventeringsvarv (normalt 5 eller 10 år), hela landet
a) Justering av åkermarksgränserna i det nutida tidsskiktet för
högsta noggrannhet i avgränsningen (3x3 km)

400 tkr

b) Detaljerad klassning av kanttyp och förändringsorsak i tre tidsskikt

250 tkr

c) Uppdatering av skiktet vid varje inventeringsvarv, med
förändringsorsak

400 tkr

d) Kartering av åkermarksgränser i alla tre tidsskikt och justering av
gränser i det nutida tidsskiktet (3x3 km) [ Inklusive a) och b)]

2600 tkr

Till kostnaderna i tabell 2 tillkommer kostnader för inköp av äldre flygbilder från
1950/60-tal, men där är det oklart vilken nivå de kommer att ligga på framöver.
För kartering av åkermarksgränser i alla tidsskikt i hela 5x5 km-rutan skulle
kostnaden uppskattningsvis bli nästan tre gånger så stor som för 3x3 km (25 delat
med 9 = 2,8), det vill säga en ökning från 2,5 miljoner kr till totalt uppemot 67 miljoner kr.

6.1. Nationell eller regional finansiering
Att göra en heltäckande engångskartering av åkermark i äldre flygbilder är en stor
investering, som ställer stora krav på arbetsrutiner för att hantera bilder i olika
format och en stor mängd förändringar mellan tidsskikten. Att göra arbetet över
hela landet under en sammanhållen period, där man konsekvent kan börja med de
äldre tidsskikten och jobba sig framåt, har stora fördelar vad gäller kvalitet och
tidseffektivitet. Jämförelsevis är den årliga uppdateringen framåt i tiden relativt
okomplicerad, eftersom man alltid jobbar i ”kronologisk ordning”, att bilder av
modern bildkvalitet kan användas, och förändringarna mellan olika
inventeringstillfällen är relativt sett mindre och mer överblickbara.
Vi skulle därför vilja föreslå att en sådan kartering och justering utifrån äldre
tidsskikt görs heltäckande och sammanhållet, med nationell finansiering, gärna i
samverkan mellan olika nationella intressenter. Den regionala miljöövervakningen,
via länsstyrelserna, finansierar redan idag en mycket detaljerad inventering av
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småbiotoper vid åkermark (Andersson & Glimskär 2011), som är ett mycket
kraftfullt komplement till en åkermarkskartering. Länsstyrelserna som deltar i
LillNILS idag har redan finansierat ett enklare skikt för åkermark, men att rätta upp
åkermarksskiktet enligt de principer som beskrivs i denna rapport är en relativt stor
investering. Dessutom utvecklar länsstyrelserna en detaljerad metodik för
gräsmarksövervakning som kan bli mycket väl integrerad med och ett utmärkt
komplement till åkermarksavgränsningen. Det skulle då vara en stor fördel att ha
åkermarkskarteringen färdig när man bygger vidare med den detaljerade
karteringen av gräsmarker.
Även för nationella behov är det angeläget att ha viss regional upplösning,
eftersom trenderna kan vara olika i olika regioner och landskapstyper. Därför
sammanfaller de väl med länsstyrelsernas regionala behov, eftersom
utgångspunkten för LillNILS är att analyserna i första hand ska göras i grupper av
län.
En annan möjlighet är att den nationella finansieringen görs i en andel av rutorna,
om man antar att en mer översiktlig indelning i regioner är tillräcklig för nationella
behov. En möjlighet är då att man nationellt finansierar kartering av en viss andel
av rutorna (t.ex. hälften) och att länsstyrelserna har möjlighet att komplettera
genom att finansiera de återstående rutorna i sin region. Det innebär att
kostnaderna halveras för respektive myndighet, jämfört med om en ska bära hela
kostnaden. Om länsstyrelserna även finansierar åkermarkstolkning bakåt i tiden,
kommer det dock troligen att indirekt påverka mängden resurser för fältarbete och
kartering av gräsmarker. Dessutom blir urvalet av åkermarksytor som är karterade
ojämnt fördelade över landet. Exakt hur en sådan indelning ska göras är inte enkelt
att svara, på eftersom det beror på hur detaljerad regional upplösning man tänker
sig, hur stora eller små förändringar man vill kunna påvisa, eller hur detaljerad
indelning i landskapstyper, åkerpolygonsklasser eller kanttyper man vill använda
sig av. För att belysa detta i detalj behövs utförliga styrkeberäkningar, där man
testar olika alternativ till indelning.
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