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Sammanfattning 

Sveriges yta täcks idag av närmare 60 % skog, varav större delen utnyttjas för skogsbruk. Hur 

skogsbruk ska bedrivas är omdiskuterat, och alternativa metoder till det dominerande 

trakthyggesbruket har utvecklats. Vissa av dessa metoder, t.ex. Lübeckmodellen, utgår från 

naturliga förutsättningar för att producera en skog som lämpar sig på en given plats.  

Syftet med denna studie är att utveckla en modell som med enkla GIS-data översiktligt kan 

prediktera naturliga skogstyper utifrån andra variabler än befintlig skog, då den skog som 

finns idag ofta är planterad och därför inte alltid avslöjar en plats naturliga skogstyp. 

Förhoppningen är att modellen ska kunna vara användbar vid skötsel av och omställning till 

naturlig skog. 

Studien baserades på skogsområden vars vegetation antogs vara naturlig (naturreservat, 

nyckelbiotoper o.dyl.) i Askersunds kommun, Örebro län. En additiv Generalized linear 

model (GZLM) har använts, och prediktionen baseras på jordmån, berggrund, höjddata och 

grundvattendata.  

Resultatet av första testet, baserat på de träningspunkter som utgjorde grunden för modellen, 

och av valideringen med nya, oberoende punkter från andra skogsområden, skiljer sig åt. Det 

första testet indikerar att prediktionen fungerar väl för flera av skogstyperna, medan 

valideringen ger motsatt bild och visar att prediktionen i praktiken inte fungerar.  

Om modellen vidareutvecklas och kan fungera skulle den kunna underlätta och effektivisera 

skötsel av skog, t.ex. vid kontinuerligt skogsbruk anpassat efter naturlig skogstyp. Fältarbetet 

skulle kunna koncentreras till områden som predikterats till lämplig skogstyp.  

Abstract 

Sweden is covered by 60 % forestland, and most of it is used in forestry. There is a debate 

about the forestry methods in Sweden, where clear felling is the most commonly used 

practice, and alternate methods are being developed. Some of these methods, for example the 

Lübeck model, is focused on producing the best suited forest for a site, based on the 

environmental conditions. That forest would probably be of the natural forest type of that 

location. 

With this study a model is developed to predict natural forest types based on easily available 

GIS-data and without using remote sensing. Remote sensing is not considered to be useful in 

this particular case, since only the already existing vegetation can be analyzed using that 

method. Existing forests are likely to have been planted, and does not necessarily correspond 

to the type of vegetation that would develop, were there no human impact.  

The study was conducted by using forested areas that could be assumed to be natural (within 

nature reserves and other protected areas) in Askersund municipality, Örebro county, Sweden. 

An additive Generalized Linear Model (GZLM) has been used, and the prediction is based on 

soil, bedrock, elevation data and ground water data.  

The results from the first test, based on the training points on which the model was built, and 

the validation based on new, independent points from different forest areas, differ. The first 

test indicate that prediction works well for several of the forest types, while the validation 

gives the opposite results and shows that the prediction does not actually work.  

If the model was further developed and would become a working tool, it could make forest 

management easier and more effective, for example when continuous forestry is carried out. 

Field work could be concentrated to areas where the forest has been predicted to be of desired 

type.    
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En modell som förutsäger naturlig skogstyp 

utifrån geografisk information  

1 Introduktion 

Skogsbruket i Sverige är i nuläget omdiskuterat. Fungerar metoderna som används idag eller 

utarmas den biologiska mångfalden för mycket? Finns det alternativa metoder som samtidigt 

kan ge både tillfredsställande avkastning och naturvård?  

En av de alternativa metoder som lyfts fram är den s.k. Lübeckmodellen, eller naturnära 

skogsbruk som det också kallas. Inom denna typ av skogsbruk önskar man ta tillvara på 

naturens egna funktioner, och utgår ofta från vilken typ av skog som naturligt borde vara 

lämplig på en plats (Karlsson, 2012). 

Efter människans storskaliga förändring av landskapet sedan senaste istidens slut fram till 

idag finns få platser med ursprunglig eller ens naturlig vegetation kvar i Sverige. Sveriges yta 

täcks till stor del av skog, men merparten av denna är produktionsskog som brukas enligt det 

rationella skogsbrukets trakthyggesmetod. Detta gör att det på många platser växer skog med 

en annan artsammansättning och åldersstruktur än det skulle gjort om skogen låtits utvecklas 

naturligt.   

Med den här studien hoppas jag kunna påbörja utvecklingen av en metod för att kunna 

förutsäga de naturliga skogstyperna inom ett större område, för att på sikt kunna underlätta 

planering av t.ex. naturnära skogsbruk.  

1.1 Skog i Norden  

I Norden finns många olika skogstyper, som 

länge har studerats och klassificerats på olika 

sätt, ofta i skogsbruksfrämjande syfte. Olika 

huvudtyper av skog förekommer inom de olika 

vegetationszonerna som det varierade klimatet i 

Norden ger. Inom den boreala zonen i norr 

förekommer främst olika typer av barrskog, i den 

mellersta, boreonemorala zonen, sker en 

blandskogsövergång mellan de nordliga 

barrskogarna och de sydliga lövskogarna, som 

återfinns i den nemorala zonen längst i söder 

(Påhlsson, 1998; Figur 1).    

Skogstyp avser i det här dokumentet ett 

skogsekosystem i ett sent successionsstadium
1
, 

då artsammansättningen är stabil och 

representativ. Många olika faktorer spelar in i 

avgörandet av vilken skogstyp som utvecklas i ett 

visst område, förutom de klimatiska 

förutsättningar som delar Norden i de tre nämnda vegetationszonerna. Viktiga faktorer kan 

                                                 
1
 En skog genomgår olika successionsstadier, med olika artsammansättningar. Det sista successionsstadiet är det 

mest stabila tillståndet, och består tills en störning antingen slår ut skogen så att successionen börjar om eller för 

tillbaka skogen till ett tidigare stadium i successionen. (Smith & Smith, 2012) 

Figur 1. Karta över vegetationszoner i 
Fennoskandien. De tre nordliga boreala 
zonerna benämns i texten som en och 
samma zon, den boreala (bild av 
Elmhagen, okänt årtal). 
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bl.a. vara höjd över havet och mänsklig inverkan (Påhlsson, 1998). I den här studien ligger 

intresset dock på en lägre skala, och faktorerna som påverkar skogstypen inom ett område 

med mer eller mindre liknande klimatiska förutsättningar och begränsad variation i topografi 

undersöks.   

Större delen av Sverige skulle vara täckt av olika typer av skog om inga störningar förekom, 

då det är den naturliga vegetationstypen i denna del av världen (Emanuelsson, 2009). I 

förlängningen innebär detta att det för de flesta marker i landet finns en passande skogstyp, 

som till slut skulle utvecklas och trivas, oavsett hur platsen ser ut i dagsläget. Då mer eller 

mindre naturlig vegetation idag endast finns på en mycket liten del av Sveriges yta kan det 

vara svårt att avgöra vilken typ av skog som skulle kunna komma att utvecklas inom ett givet 

område. Idag kan sådana bedömningar göras vid fältbesök, främst genom att bedöma 

markfuktigheten och näringsinnehållet i marken. Dessa två faktorer har stor betydelse för 

vilken vegetation som trivs på platsen (personlig kontakt Martin Jentzen, utbildning i 

naturnära skogsbruk Askersund, 28 november, 2013).  

1.2 Politik och konflikter  

Trots att ursprunglig skog till stor del saknas i Sverige så är 57 % av landets yta täckt av skog, 

och skogsnäringen utgör en betydande del av Sveriges ekonomi. Endast ca 3,5 % av den 

produktiva skogsmarken är idag skyddad (SLU, 2014). Under 2012 utgjordes exempelvis ca 

10 % av Sveriges totala exportvärde av produkter från skogsindustrin (Christiansen, 2013). 

Det anses vara viktigt att ett lönsamt skogsbruk bedrivs i landet, och därför finns 

skogsvårdslagen (SFS 1979:429) som reglerar skötsel av skogen. Denna, tillsammans med 

miljö- och produktionsmålen som ställdes upp i regeringens proposition 1992/93:226, syftar 

lika mycket till att säkra en lönsam och hållbar produktion som till att garantera ett 

tillfredsställande biologiskt skydd. Skogsvårdslagens första paragraf lyder:  

 

”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att 

den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska 

mångfalden behålls.”  

 

Intressant är att i Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7) finns 

följande föreskrift att läsa (i 2 kap 8§): 

 

”Huvudplantor är plantor av för växtplatsen lämpliga trädslag som med 

hänsyn till kvalitet, utvecklingsstadium och skaderisk har förutsättningar att 

utvecklas väl och därför är lämpliga att ingå i det framtida beståndet.” 

 

De senaste ca 100 åren har skogsbruket i Sverige främst bedrivits genom så kallat 

trakthyggesbruk (Karlsson, okänt årtal). Detta innebär att träd planteras samtidigt på ett 

område för att få en likåldrig och enskiktad skog. Olika skötselåtgärder utförs, såsom röjning 

och gallring, tills skogen är mogen för avverkning. Vid avverkning tas normalt sett alla träd 

ner, dock ska ett större eller mindre antal träd lämnas i enlighet med gällande lagstiftning, 

beroende på vilken naturvårdshänsyn som krävs i området. Efter avverkning måste föryngring 

ske på marken inom fem år i södra Sverige, och inom 10 år i norra Sverige samt på Gotland. 

Ofta sker det genom plantering, men ibland lämnas fröträd för självsådd vid avverkningen 
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(Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen, 2011, samt Kunskap direkt, 

skogsencyklopedin). 

Alternativa metoder har med tiden utvecklats, och med ett samlingsnamn kan många av dem 

benämnas som olika former av kontinuitetsskogsbruk. Tre vanliga metoder är blädning, 

naturkultur och naturnära skogsbruk (Fagerberg, 2010). Det är främst med det naturnära 

skogsbruket i åtanke denna studie görs. Det naturnära skogsbruket kallas också för 

Lübeckmodellen, och utgår ifrån en typ av skogsbruk som utvecklades i Tyskland på 1990-

talet. Kortfattat innebär modellen att skogens naturliga förutsättningar utnyttjas för att 

minimera behovet av skötselåtgärder, som gallring och röjning. Det förutsätts att trädslagen 

som spontant växer och trivs på ett område även är de som har bäst tillväxt och bäst resiliens 

just där (Karlsson, 2012).  

Detta stämmer även, enligt min tolkning, in på skogsvårdslagens föreskrift 2:8 i 2 kap. som 

nämnts tidigare i texten. Bäst lämpade träd för en given plats bör vara trädslagen som genom 

evolution anpassats efter förutsättningar som råder på platsen.  

I dagsläget finns en konflikt och debatt mellan olika aktörer inom Sveriges skogsnäring, inom 

vilken en stor del anser att kontinuitetsskogsbruk inte kan vara ett lämpligt alternativ till 

dagens trakthyggesbruk, medan en del (t.ex. vissa privata skogsägare och miljörörelser) 

hävdar motsatsen. Motsättningarna är stora, och en del av kritiken mot de olika formerna av 

kontinuitetsskogsbruk grundar sig i att det finns lite eller ingen forskning kring dem (Flyckt, 

2009 samt Lidskog, 2013). 

Nils Fagerberg har dock sammanställt litteraturöversikter som behandlar hyggesfritt 

skogsbruk, både utifrån volymproduktion och lönsamhet. Dessa visar att de få studier som 

gjorts i Sverige främst grundar sig på modeller och har gett olika resultat. Vissa studier 

kritiseras av Fagerberg bl.a. för att de underskattar tillväxten i kontinuitetsskogar. Flera av 

studierna i Finland visar dock på en klar fördel med kontinuitetsskogsbruk, både ekonomiskt 

och volymmässigt (Fagerberg 2013a och Fagerberg 2013b).   

1.3 Skogstyper och deras förutsättningar  

När skogstyper och deras växtplatser beskrivs utgår man vanligtvis ifrån en viss skogstyp, och 

beskriver utifrån denna vilka förutsättningar som oftast råder i samband med den. Syftet med 

denna studie är att göra det omvända, utgå ifrån olika förhållanden för att förutsäga vilken 

skogstyp dessa tillsammans bör ge.  

Hur många skogstyper som finns i Sverige går egentligen inte att svara på, det beror på hur 

generell eller specifik man väljer att vara i sin beskrivning och avgränsning. Skogstyperna har 

av praktiska skäl hållits mycket generella i detta arbete, och de skogstyper som undersöks 

kallas i denna studie för tallskog, barrskog, blandskog (barr och löv), lövskog (trivial eller 

okänd sammansättning) och ädellövskog. 

I boken Vegetationstyper i Norden (Påhlsson, 1998) beskrivs 12 olika typer av tallskog, nio 

typer av granskog, 22 typer av trivial lövskog, nio typer av ädellövskog och fyra typer av 

barr-löv-blandskog. Kategorierna i arbetet är alltså en sammanslagning av de respektive 

undertyperna inom varje huvudtyp. Nedan följer en kortfattad beskrivning av kategorierna jag 

valt att arbeta med, utifrån Påhlsson (1998).  

Tallskog kan förekomma på många olika marker. På hällmarker med tunt jordlager, 

vittringsjord, sandsediment, sandig morän såväl som på kalkrik sand eller morän och på mer 

näringsrik mark. Den förekommer på såväl torr, frisk som fuktig mark. Ofta är jordmånen 

podsol, men i våtmarker växer den även på torvbildande underlag.  
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Granskog växer på såväl näringsfattiga som mer näringsrika jordar, i såväl finsediment som 

morän och i podsoljordar, på kalkrika marker och sura brunjordar med mull och i kärrtorv och 

kärrmull. Granskogen kräver relativt mycket fukt, jämfört med tallen som kan klara även 

mycket torra marker. 

Triviallövskog som domineras av björk eller asp förekommer ofta på tidigare betade eller 

odlade marker. Ofta är dessa skogar ett tidigt successionsstadium, som efter hand övergår i en 

annan skogstyp. Underlaget kan variera, björken trivs både på svagt podsolerade jordar och på 

svagt bruna jordar, i finkornigt sediment och i kärrtorv och fuktig mår. Även fuktighetsgraden 

varierar. I fjällen kan dock björkskogen vara ett sent och stabilt stadium i successionen, och 

även här varierar underlaget från näringsfattigt till näringsrikt och från torrt till fuktigt.  

Skogar som domineras av ett enda slags ädellövträd är ovanliga, men gemensamt för dem är 

att de ofta kräver god närings- och vattenförekomst. Ek och lind trivs bl.a. på sand och lera, 

medan alm och ask trivs i brunjord och mulljord. Hassel förekommer på mullrik jord och 

moig lerjord med god vattentillgång. Den blandade ädellövskogen kräver näringsrika marker 

med god tillgång till vatten. De förekommer på varierande underlag, t.ex. i rasbranter, på 

blockmark och i sluttande mark. Även på fuktig näringsrik brunjord förekommer blandade 

ädellövskogar. Skogstypen verkar trivas i sluttningar och branter, där rörligt vatten 

förekommer.   

Barr- och lövblandskog förekommer på olika typer av marker. På hällmarker samsas tall, ek 

och björk. Andra artsammansättningar trivs på näringsfattiga till måttligt näringsrika 

podsolmarker, bruna, sura jordar, i mull/mår, på kalkhällmarker och i moränjordar. Även i 

rasbranter och blockrik terräng förekommer blandskog. Sumpvarianter kan bildas i 

näringsrika svackor med högt grundvatten och torvbildning.  

Utifrån vad som beskrivs i Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998) kan antas att klimatet, 

näringstillgången, jordmånen, jordarten, terrängförhållanden och vattentillgång samt 

vattenflöde är de viktigaste faktorerna gällande vilken skogstyp som utvecklas på ett område. 

Förhoppningen är att de flesta av dessa aspekter ska täckas in, direkt eller indirekt, med hjälp 

av de dataset som används i denna studie.  

1.4 Detta arbete   

Förhoppningen med denna studie är att kunna utveckla en modell som kan vara till hjälp med 

storskalig och översiktlig planering gällande skog och skogsskötsel, främst med naturnära 

skogsbruk i åtanke då denna typ av skogsbruk generellt sett utgår ifrån en plats naturliga 

förutsättningar och skogstyp. Vill en skogsägare ställa om all eller en del av sin mark till 

kontinuitetsskogsbruk skulle en översiktlig kartering över markens naturliga skogstyper 

underlätta planeringen. De områden som enligt karteringen förväntas generera de skogstyper 

skogsägaren vill bruka kan därefter undersökas mer grundligt och sedan ställas om för att på 

sikt bli den skog som önskas.   

En del av studien kommer att genomföras med hjälp av programmet ArcGIS10, som är ett 

system för behandling av geografisk information, även förkortat GIS. Inom GIS kan 

geografisk information presenteras, bearbetas och analyseras och därmed vara ett viktigt 

verktyg för planering i landskapet (Harrie, 2008). 

Studien utförs inom gränserna för Askersunds kommun, som ligger i Närke, Örebro län. Det 

är en relativt liten kommun, 1019,74 km
2
 till ytan och en folkmängd på ca 11 000 personer 

(Askersunds kommun, 2013). Kommunen ligger inom den boreonemorala zonen, d.v.s. 

blandskogsbältet. I figur 2 visas Askersunds kommuns storlek och läge i förhållande till 

övriga Mellansverige. 
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Figur 2. Kartbild över mellersta Sverige där rödmarkerat område är Askersunds kommun där denna 
studie utförs (bild av Fred J, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fred_J, 2005). 

2 Metod 

Förhoppningen är att utifrån referensområden där den nuvarande skogstypen är känd, och kan 

antas vara naturlig, kunna analysera kombinationen av förutsättningar som råder inom 

området. Med hjälp av detta vill jag kunna förutsäga den naturliga skogstypen på andra 

platser, utifrån givna förutsättningar. Det är från dessa referensområden provpunkter kommer 

att tas, både för utveckling och validering av modellen.  

2.1 Datainsamling  

All geografisk informationsbehandling har gjorts i programmet ArcGIS10. GIS-data över 

jordarter inhämtades från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), höjddata från 

Lantmäteriet och markfuktighetsdata från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och 

bearbetades för att passa programmet och analyserna. Sydnärkes byggförvaltning bidrog med 

bakgrundsinformation som kommungräns, markanvändning och tätorter, samt 

berggrundsdata.  

Data med gränser för nyckelbiotoper samt beskrivning av dem insamlades från 

Skogsstyrelsens hemsida och data över naturreservat ficks från Sydnärkes byggförvaltning. 

Data över andra skyddade områden insamlades från Länsstyrelsens hemsida.  

I en del insamlad data hade koordinatsystemet RT90 använts, men i större delen användes 

SWEREF99, därför konverterades all data till SWEREF99 innan arbetet påbörjades. All data 

som erhölls var ursprungligen i polygonform och då metoden kräver arbete i rasterformat 

konverterades all data till rasterfiler, med en cellstorlek på 150 meter. Detta med hjälp av 

verktyget ”polygon to raster”. 

2.2 Databearbetning 

Data över markfuktighet är baserat på en karta från SLU (SLU, 2007). Denna fanns endast 

som mycket odetaljerad och i bildformat, som visade hela Sverige. Kartan visar fördelningen 

av fyra markfuktighetsklasser, torrt, friskt, fuktigt och blött, baserat på grundvattnets djup 

under markytan. Bilden över hela Sverige georefererades först i ArcGIS, sedan klipptes 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fred_J
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Askersunds kommun ut till ett eget lager som konverterades till ett polygonlager. Polygonerna 

var skeva jämfört med originalkartans klassningsområden, så de anpassades efter den 

underliggande kartbilden. Därefter klassades polygonerna enligt klasserna på SLU:s karta, för 

att sedan konverteras till ett rasterlager med en cellstorlek om 150 m. De fyra klasserna 

omvandlades till grundvattenytans djup under marken, för att få en kontinuerlig variabel i 

stället för en kategorivariabel. Detta gjordes med hjälp av SLUs definition av de fyra 

markfuktighetsklasserna, där blöt mark motsvarar grundvatten 0-0,5 m under markytan, fuktig 

mark 0,5-1 m under markytan, frisk mark 1-2 m under markytan och torr mark >2 m under 

markytan.  

Jordarterna bestod av 29 olika kategorier. Alla dessa blev inte representerade vid uttaget av 

provpunkter för träningsdata och senare analys. I tabell 1 visas endast de kategorier som 

använts. På vissa håll är jordenlagret så tunt att berget under går i dagen. Trots att detta inte 

egentligen är en jordart finns alternativet ”berg” med, i de fall skog växer mer eller mindre 

direkt på berg i dagen.  

Tabell 1. Av de 29 klasserna förekom i provpunkterna för träningsdata följande 10. 

Klass Jordart 

1 Isälvssediment 

2 Vatten 

3 Torv 

4 Berg 

5 Morän 

9 Lera-silt 

12 Urberg 

13 Kärrtorv 

14 Sandig morän 

17 Silt 
 

Berggrundens kategorisering från Sydnärkes byggförvaltning var generell nog från början, 

och ursprungskategoriseringen användes. Endast kolumnen ”klass” lades till, för att ge varje 

berggrundskategori en siffra inför kommande analyser (Tabell 2).  

Tabell 2. Berggrundens kategorisering. 

Klass Antal områden Berggrunder 

1 31632 Sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit m.m.) 

2 960 
Ultrabasisk, basisk och intermediär intrusivbergart (gabbro, diorit, 
diabas m.m.) 

3 10152 Sur vulkanisk bergart (ryolit, dacit m.m.) 

4 108 Glimmerrik omvandlad bergart (fyllit, skiffer, paragnejs m.m.) 

5 2372 Kvarts-fältspatrik sedimentär bergart (sandsten, grävacka m.m.) 

6 68 Karbonatrik sedimentär bergart (kalksten, dolomit, marmor m.m.) 

7 151 Ultrabasisk, basisk och intermediär bergart, ospecificerat ursprung 

8 9 
Omvandlad bergart, ospecificerad sammansättning (diatexitisk 
migmatit, mylonit, granofels m.m.) 

9 58 Intrusiv bergart, ospecificerad sammansättning 

10 3 
Ultrabasisk, basisk och intermediär omvandlad bergart (amfibolit, 
eklogit m.m.) 
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2.3 Skogstyper och skogsområden  

Skogstypskategorierna som används valdes ut dels för få ett spann som täcker de flesta typer 

av skog, om än mycket generellt, dels för att dessa typer fanns representerade i det undersökta 

området. Att så få och generella typer valdes ut beror främst på praktiska skäl, tiden 

begränsade antalet kategorier som skulle hinna analyseras och området hyser inte tillräckligt 

många områden av mer specificerade skogstyper för att kunna göra säkra prediktioner utifrån. 

Att göra mer specifika bedömningar av exakt skogstyp skulle dessutom ofta krävt fältbesök, 

då enbart information om förekommande trädslag inte var tillräckligt för sådana bedömningar.  

Urvalet av lämpliga referensområden, där skogstypen alltså antas vara naturlig, baserades dels 

på information i datalagren till ArcGIS om nyckelbiotoper och dels på beskrivningar av 

naturreservat på länsstyrelsens hemsida. Områden utan eller med bristfällig information 

valdes bort, liksom sumpskog och områden med flera olika skogstyper. 

2.4 Urval av provpunkter för träningsdata 

När alla rasterlager lagts i ordning i ArcGIS10 (naturlig skogstyp, jordart, berggrund, 

grundvattendjup och höjddata) skapades fem punktlager, ett för varje skogstyp. Mängd och 

placering av punkter inom respektive skogstyp baserades på skogstypernas utbredning, ju 

större yta som täcks av en viss skogstyp desto fler punkter sattes ut (Tabell 3). Då 

markfuktigheten förväntades vara viktig för resultatet ansågs det viktigt att alla eller så många 

som möjligt av dess fyra klasser fanns representerade bland de valda punkterna som togs fram 

(se vidare under 4.5 Analys av data). Övriga variabler är mer ojämnt spridda över kommunens 

yta, och har dessutom ett större antal kategorier. Det finns stor variation i deras spridning, 

både över kommunens yta totalt sett och inom varje fält för respektive fuktighetsklass. Då det 

dessutom inte framgått av litteraturstudier hur och om olika jordarter och berggrunder 

sammanfaller med olika skogstyper på samma sätt som för markfuktighet beslutades att inte ta 

hänsyn till dessa i urvalet, utan låta slumpen avgöra vilka som representeras. En fördelning av 

punkterna inom respektive fuktighetsklass ger även en större möjlighet att få provpunkter från 

hela kommunen (se fuktighetsklassernas fördelning i figur 3) utan att i lika hög grad riskera 

att endera del av kommunen blir överrepresenterad i urvalet eller någon del missas. De fyra 

olika markfuktighetsdjupen är fördelade på stora, sammanhängande ytor inom kommunen, 

och de flesta skogstyper har områden spridda inom alla eller de flesta fuktighetsområdena. 

Risken fanns dock att något fuktighetsdjup skulle missas i urvalet för någon skogstyp, om 

urvalet gjorde helt slumpmässigt över hela kommunens yta. Därför slumpades, inom varje 

markfuktighetsdjup, hälften av områdena inom respektive skogstyp fram (hälften sparades för 

validering av modellen). Vissa skogstyper förekommer dock i så liten utsträckning att det inte 

alltid gick att spara områden för validering. Inom de framslumpade områdena slumpades i sin 

tur läget på punkterna fram, och antalet punkter inom varje område avgjordes av hur många 

celler just det skogsområdet bestod av. Antalet punkter inom respektive skogsområde 

baserades på skogsområdets storlek (Tabell 3). Urvalet av punkter gjordes m.h.a. en 

slumpgenerator på webbsidan http://www.random.org/. Värdet dras från en likformig 

sannolikhetsfördelning, och blir sant slumpmässigt då generatorn använder atmosfäriskt brus 

för att extrahera slumpmässighet. En punkt placerades i mitten av den cell som valdes ut.  

 

 

 

http://www.random.org/
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Tabell 3. Antalet punkter som sattes ut baserades på antalet celler inom skogsområdet, enligt följande: 

Storlek (antal celler) på skogsområde Antal punkter som sätts ut 

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20 4 

21-25 5 

26-30 6 

  

Både gällande områden och punkter bestämdes läget genom att räkna från nordväst till sydöst 

(Figur 3). Om fler punkter skulle slumpas fram i ett område användes samma intervall genom 

hela slumpningen, och när det framkom en siffra som redan ingick i urvalet slumpades en ny, 

ledig siffra fram. Exempel: Ett 25 celler stort område ska få 4 punkter. Intervallet 1-25 valdes 

i slumpgeneratorn, och resultatet blev 1, 16, 12, 12 (stryks och slumpas igen), 4. Punkter 

placerades i cell nummer 1, 4, 12 och 16, räknat från den nordvästligaste cellen ner mot den 

sydostligaste.  

 

Figur 3. Princip för urval av celler.  
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Figur 4. Här syns de träningspunkter som togs fram, fördelat över de fyra markfuktighetszonerna.  

 

Totalt slumpades 22 punkter fram för barrskog, 11 för ädellövskog, 7 för lövskog, 5 för 

blandskog och 5 för tallskog. I figur 4 ges en översiktlig bild av hur träningspunkterna 

fördelades.  

2.5 Träning av modellen   

För varje skogstyps punktlager extraherades värdena från rasterlagrena under varje punkt 

m.h.a. verktyget ”extract multi values to point”. De extraherade värdena i ArcGIS 

exporterades från attributtabellen till en dbf-fil, för att sedan kunna användas i Excel och i 

förlängningen i Statistica. I Statistica har en GZLM med binär responsvariabel testats, och en 

funktion för varje skogstyp anpassats. Förhoppningen är att man med hjälp av dessa 

funktioner kan placera en punkt i ett intressant område, extrahera underliggande data och 

använda i respektive skogstyps modell för att se om den överensstämmer med någon av 

skogstyperna och därmed är en passande plats för just den skogstypen.  

Följande additiva modell har använts:  

𝐹ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑎𝑣 𝑠𝑘𝑜𝑔𝑠𝑡𝑦𝑝 = 𝐼 + ℎö𝑗𝑑 × 𝐻 + 𝑓𝑢𝑘𝑡 × 𝐹 + 𝐽𝐴 + 𝐵𝐺  Ekv. 1 
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Där I står för intercept, höjd är den uppmätta höjden i m över havet, H är skogstypens 

estimerade faktor för höjd, fukt det uppmätta fuktdjupet under markytan i cm, F skogstypens 

estimerade faktor för fuktdjup, JA skogstypens estimerade faktor för punktens aktuella jordart 

och BG skogstypens estimerade faktor för punktens aktuella berggrund.  

Prediktionen av ”förekomst av skogstyp” räknas sedan om men den inverterade loglog-

linkfunktionen: 

1/𝐸𝑋𝑃(
1

𝐸𝑋𝑃
× 𝐹ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑡 𝑎𝑣 𝑠𝑘𝑜𝑔𝑠𝑡𝑦𝑝)  Ekv. 2 

och genererar då ett värde mellan 0 och 1, som indikerar den beräknade sannolikheten att 

punkten är av aktuell skogstyp (ju närmre 1 desto högre sannolikhet).  

2.6. Passning av modellerna 

Då R
2
-värden endast är tillämpbara på linjär regression med kontinuerliga variabler har 

modifierade R
2
-värden tagits fram, för att passa logistisk regression på binomiala data, som 

används i denna studie. I detta fall används Nagelkerke R
2
-värden (UCLA: Statistical 

Consuting Group, 2011) samt Univeristy of Strathclyde, okänt årta). 

2.7 Validering 

Urval av provpunkter för valideringsdata 

För att kontrollera resultaten som togs fram med hjälp av första uppsättningen punkter 

validerades dessa resultat med ett antal valideringspunkter. Dessa valdes ut enligt ungefär 

samma princip som den första uppsättningens träningspunkter, men slumpades fram från de 

skogsområden som inte användes vid urvalet av träningspunkter, i den mån sådana fanns.  

I detta urval utgicks från det totala antalet celler av en viss skogstyp inom varje 

markfuktighetsområde, i stället för att behandla varje enskilt skogsområde för sig. I urvalet av 

träningspunkter sattes punkter ut i samtliga utvalda skogsområden, och för varje skogsområde 

avgjordes hur många punkter som skulle sättas ut. Vid urvalet av valideringspunkter 

betraktades alla aktuella skogsområden inom ett markfuktighetsområde snarare som ett och 

samma, och antalet punkter som sattes ut baserades på det totala antalet aktuella celler inom 

området, oavsett hur många enskilda skogsområden det utgjordes av. Placeringen avgjordes 

även vid detta urval genom att räkna från nordväst till sydöst, men räknat över alla 

skogsområden i ett svep. Detta gör att vissa skogsområden kan ha blivit utan några punkter.   

För vissa skogstyper hade alla skogsområden inom vissa markfuktighetsområden redan 

använts vid framtagning av träningspunkter, och då slumpades nya punkter fram inom samma 

skogsområde, men de celler som redan använts i första uppsättningen undantogs. Då dessa 

valideringspunkter tas från samma skogsområden som träningspunkterna blir de inte helt 

oberoende, utan har troligen liknande förutsättningar. Dock är avståndet mellan punkterna 

alltid minst 150 m, så utrymme för viss variation inom skogsområdet finns. Punkterna i de 

små områdena riskerar att bli mindre oberoende än i de större områdena, även om alla 

områden är förhållandevis små. Många är ca 2 ha stora, de flesta har en storlek mellan 2 och 

10 ha och enstaka områden är uppemot 50 ha stora.  

Målsättningen var att ha tre valideringspunkter från varje markfuktighetsintervall, inom varje 

skogstyp, totalt 12 valideringspunkter per skogstyp. På så vis får dessa punkter ungefär 

samma geografiska täckning som träningspunkterna. Detta fungerade dock bara fullt ut i en 

skogstyp, barrskog, då de övriga inte var representerade i samtliga fuktighetsintervall eller 

endast i för liten utsträckning.  
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Barrskog var den skogstyp det fanns mest av och alla 12 kontrollpunkter kunde tas fram. För 

vissa av punkterna fanns dock inte estimerade parametrar för alla värden, då aktuella jordarts- 

eller berggrundsdata inte kommit med då första omgången punkter slumpades fram och därför 

inte räknats på i framtagningen av modellen. Två punkter fick räknas bort, och detsamma 

gäller ädellövskogen, där en av de fem punkterna fick räknas bort. 

Utförande av validering 

Liksom för träningspunkterna extraherades underliggande data om markfuktighet, höjd, 

berggrund och jordart för samtliga valideringspunkter. Dessa testades mot de framtagna 

modellerna för de olika skogstyperna, för att undersöka om modellerna predikterar rätt 

skogstyp och sållar bort felaktiga skogstyper. Samtliga valideringspunkter testades mot alla 

fyra skogstypers respektive modell. En punkt ansågs predikterad som en viss skogstyp då 

sannolikheten överskred 0,5 (se modellens utformning och loglog-linkfunktionen under 

rubriken ”2.5 Träning av modellen”).  

3 Resultat 

Resultaten för tallskog uteslöts eftersom det inte fanns tillräckligt med data för att anpassa en 

GZLM. Dock fanns tallskogens punkter med vid jämförelsen av observerande och 

predikterade värden för övriga skogstyper.  

3.1 Anpassning av GZLM mot träningsdata  

Barrskog 

Ett test av alla effekter för barrskog visar att ingen variabel ser ut att påverka modellen 

signifikant mer än någon annan (tabell 4).  

Tabell 4. Här visas p-värdet för de variabler där tillräckliga data fanns för att beräkna det. Inga av 
dessa variabler har signifikant effekt på barrskogsmodellen.  

 
 

För barrskog verkar dock jordarten ha stor betydelse, och förekomst av jordart 4 eller 5 d.v.s. 

berg eller morän, är viktigt för att barrskog ska utvecklas på en given plats (tabell 5). 

De predikterade värdena jämfört mot de observerade träningsdatager en bild av att förekomst 

av barr gentemot icke förekomst av barr går att prediktera till viss del (figur 5). De flesta 

observerade 1-värden (förekomst av barrskog) ligger nära ett predikterat 1-värde och ingen 

ligger närmare 0 än ca 0,4. För 0-värdena (ej förekomst av barrskog) ligger de flesta 

predikterade värdena runt 0,4-0,5, ett värde drar dock iväg till ca 0,85 medan ett annat ligger 

på 0 precis. Modellen verkar vara kunna prediktera barrskog till viss del, men fungerar sämre 

för att ”sålla bort” felaktiga skogstyper än att prediktera barrskog. 
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Tabell 5. Parametrar signifikant skilda från 0 för barrskog visas med rött i tabellen. Värdet i kolumnen 
Estimate anger hur stor påverkan den aktuella variabeln har på resultatet, samt om det är positivt eller 
negativt. Kolumnen Level ot Effect anger klassen för jordart och berggrund.  

 

 

Figur 5. Predikterade värden för barrskog, ställt mot träningsdata. 1 innebär förekomst av barrskog.  

Blandskog 

Ett test av alla effekter för blandskog visar att höjdvariabeln har signifikant påverkan på 

modellen, och därmed kan antas vara en viktig faktor för förekomst av blandskog (tabell 6).  
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Tabell 6. Höjdvariabeln har signifikant effekt på blandskogsmodellen. För kategorivariablerna fanns 
inte tillräckliga data för att beräkna p-värdet för blandskog.   

 

För blandskog verkar höjden vara en avgörande faktor (tabell 7). De predikterade värdena 

jämfört mot observerade träningsdata ger en bild av att förekomst av blandskog gentemot icke 

förekomst av blandskog går att prediktera ganska bra (figur 6). De flesta observerade 1-

värden (blandskog) ligger nära ett predikterat 1-värde. Endast ett observerat 1-värde ligger på 

ett predikterat värde nära 0, nämligen på ca 0,22. De övriga ligger alla närmare 1 än ca 0,83. 

För de observerade 0-värdena (ej förekomst av blandskog) ligger de flesta predikterade 

värdena närmare 0 än 0,3. Endast ett värde ligger högt, på ca 0,73. Ett värde ligger på 0 

precis. Modellen verkar kunna förutse både vilka punkter som är blandskog och utesluta 

punkter som inte är blandskog.  

Tabell 7. Parametrar signifikant skilda från 0 för blandskog visas med rött i tabellen. Värdet i kolumnen 
Estimate anger hur stor påverkan den aktuella variabeln har på resultatet, samt om det är positivt eller 
negativt. Kolumnen Level ot Effect anger klassen för jordart och berggrund. 
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Figur 6. Predikterade värden för blandskog, ställt mot träningsdata. 1 innebär förekomst av blandskog. 

Lövskog 

Ett test av alla effekter för lövskog visar att inga variabler har signifikant större påverkan än 

några andra på modellen. Berggrunden har lägst p-värde och kan möjligen ha större påverkan 

än övriga variabler, men inte med signifikans (tabell 8). 

Tabell 8. Här visas p-värdet för de variabler där tillräckliga data fanns för att beräkna det. Inga av 
dessa variabler har signifikant effekt på lövskogsmodellen, men berggrunden har lägst p-värde och 
kan därmed möjligen ha större effekt än övriga. 

 

 

För lövskog är många av parametrarna signifikanta. Jordart (1, 4 och 5, d.v.s. isälvssediment, 

berg och morän), intercept, höjd och berggrund (1, sur intrusivbergart) är viktiga för utfallet 

(tabell 9). 
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Tabell 9. Parametrar signifikant skilda från 0 för lövskog visas med rött i tabellen. Värdet i kolumnen 
Estimate anger hur stor påverkan den aktuella variabeln har på resultatet, samt om det är positivt eller 
negativt. Kolumnen Level ot Effect anger klassen för jordart och berggrund. 

 

Modellen verkar kunna förutse punkter som är lövskog ganska bra. Ett kluster av observerade 

1-värden ligger mellan 0,9 och 1, och ett annat mellan ca 0,64 och 0,8. När det gäller att 

prediktera icke förekomst av lövskog är det tydligt uppdelat; ett kluster av observerade 0-

punkter ligger mycket nära noll (0,15-0,0) medan ett annat ligger mellan 0,7-0,96, d.v.s. nära 

1 och därmed felaktigt predikterade som lövskog (figur 7). 

 

Figur 7. Predikterade värden för lövskog, ställt mot träningsdata. 1 innebär förekomst av lövskog. 
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Ädellövskog  

Ett test av alla effekter för ädelövskog visar att inga variabler har signifikant större påverkan 

än några andra på modellen. Höjd- och fuktvariablerna har lägst p-värde och kan möjligen ha 

större påverkan än övriga variabler, men inte med signifikans (tabell 10). 

Tabell 10. Här visas p-värdet för de olika variablerna. Inga av dessa variabler har signifikant effekt på 
ädellövskogsmodellen, men fukt- och höjdvariablerna har lägst p-värde och kan därmed möjligen ha 
större effekt än övriga. För jordart fanns inte tillräckliga data för att beräkna ett p-värde.  

 

Det finns signifikanta parametrar inom alla variabler, då förekomst av ädellövskog 

predikteras. Av jordarterna är det jordart 1 (isälvssediment) och av berggrunderna berggrund 

1 (sur intrusivbergart) som avgör (tabell 11). 

Tabell 11. Parametrar signifikant skilda från 0 för ädellövskog visas med rött i tabellen. Värdet i 
kolumnen Estimate anger hur stor påverkan den aktuella variabeln har på resultatet, samt om det är 
positivt eller negativt. Kolumnen Level ot Effect anger klassen för jordart och berggrund.

 

Modellen verkar vara förhållandevis bra på att sålla bort punkter som inte är ädellövskog, men 

sämre på att faktiskt prediktera ädellövskog. De observerade 0-värdena (ej förekomst) ligger 

alla på eller lägre än 0,3, utom ett par som ligger runt 0,5. De observerade 1-värdena ligger 

utspridda mellan ca 0,1 och 1 (figur 8). 
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Figur 8. Predikterade värden för ädellövskog, ställt mot träningsdata. 1 innebär förekomst av 
ädellövskog. 

Nagelkerke R
2
-värden för samtliga modeller 

Samtliga modeller utom ädellövskogens har förhållandevis god passning, med lövskogens 

0,81 som högsta värde. Tabell 12. Här visas hur väl de olika modellera passar jämfört mot en modell 

utan parametrar. Ett värde nära 1 indikerar bra passning och värde nära 0 dålig passning.  

Skogstyp Nagelkerke R
2 

Barrskog 0,7 

Blandskog 0,77 

Lövskog 0,81 

Ädellövskog 0,56 

 

Sammanfattningsvis 

För barrskog påverkar jordarterna berg och morän mest. Båda inverkar positivt på utfallet. För 

blandskog inverkar höjddata signifikant, med ett svagt negativt värde som indikerar att lägre 

höjdnivåer föredras. För lövskog har jordarterna morän, berg och isälvssediment negativ 

påverkan på utfallet. Ädellövskogens utfall påverkas mest av förekomst av isälvssediment, 

med en negativ påverkan. 

3.3 Validering av modellen  

I tabell 14 visas resultatet för respektive skogstyps kontrollpunkter. Samtliga kontrollpunkter 

ur valideringssetet har testats mot alla skogstypers modell, för att testa om modellerna 

predikterar rätt skogstyp och sållar bort felaktiga skogstyper. Sannolikheten 0,5 har satts som 

brytpunkt, en punkt har bedömts predikterad till en skogstyp då P>0,5.  

Av barrskogens tio använda kontrollpunkter predikteras endast 20 % korrekt till barrskog. 

Samtliga barrskogspunkter har starkare prediktion med en eller fler av de andra skogstyperna. 
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Modellen för barrskog predikterar rätt till 48 %, då samtliga valideringspunkter testas mot 

den. Motsvarande för blandskogens modell är 11 %. Av de fem blandskogspunkterna 

predikteras 40 % korrekt som blandskog, och för två av dem är blandskog en av de starkast 

predikterade skogstyperna. Av lövskogens åtta punkter predikteras 87,5 % korrekt som 

lövskog, men totalt har modellen endast 26 % korrekt prediktion sett över alla punkter. För tre 

punkter är lövskog en av skogstyperna som predikteras starkast. Ädellövskogens fyra punkter 

predikteras till 75 % som ädellövskog, och för en av dessa är ädellövskog också en av 

skogstyperna med starkast prediktion. Totalt predikteras 22 % av samtliga punkter korrekt 

med ädellövskogens modell.  

Tabell 13.  Här visas den predikterade sannolikheten för respektive skogstyp, för varje 
valideringspunkt. En punkt bedöms vara predikterad som en viss skogstyp då P>0,5. 

Punkter 
P för 
barrskog 

P för 
blandskog 

P för 
lövskog 

P för 
ädellövskog 

Skogstyp med högst P 

Barr2 0 1 1 0,80 Blandskog och lövskog 

Barr3 0 1 1 0,70 Blandskog och lövskog 

Barr4 0 1 1 1 Blandskog, lövskog och ädellövskog 

Barr5 0 1 1 1 Blandskog, lövskog och ädellövskog 

Barr6 0,97 1 1 0,79 Blandskog och lövskog 

Barr7 0,47 0,99 0,96 1 Ädellövskog 

Barr8 0,43 0,17 0,91 1 Ädellövskog 

Barr9 0,49 1 0,97 1 Ädellövskog 

Barr11 0 1 1 0,40 Blandskog och lövskog 

Barr12 0,84 1 1 0,43 Blandskog och lövskog 

Bland1 0 0 1 1 Lövskog och ädellövskog 

Bland2 0 1 1 1 Blandskog, lövskog och ädellövskog 

Bland3 0,44 0,49 0,92 1 Ädellövskog 

Bland4 0,42 0,01 0,90 1 Ädellövskog 

Bland5 0 1 1 0,65 Blandskog och lövskog 

Löv1 0,50 1 0,74 1 Blandskog och ädellövskog 

Löv2 1 1 0 1 Barrskog, blandskog och ädellövskog 

Löv3 0,51 1 0,79 1 Blandskog och ädellövskog 

Löv4 0 1 1 1 Blandskog, lövskog och ädellövskog 

Löv5 0,41 1 0,78 1 Blandskog och ädellövskog 

Löv6 0,41 1 0,79 1 Blandskog och ädellövskog 

Löv7 0 1 1 0,47 Blandskog och lövskog 

Löv8 0 1 1 0,61 Blandskog och lövskog 

Ädel1 1 1 0,94 0,31 Barrskog och blandskog 

Ädel2 0 1 1 1 Blandskog, lövskog och ädellövskog 

Ädel3 0,84 1 1 0,57 Blandskog och lövskog 

Ädel4 0,84 1 1 0,53 Blandskog och lövskog 

Predikterade 
som rätt 
skogstyp (%) 20 40 87,5 75 

 

Rätt 
predikterade, 
totalt (%) 48 11 26 22 
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Tabell 15 visar samtliga punkters ingående data, för att ge en överblick på vilken jordart, 

berggrund, höjd och markfuktighet som förekommer i samband med de olika skogstyperna.  

Tabell 14. Här visas kategorier och värden för samtliga använda valideringspunkter. 

Punkter Jordart2 Berggrund3 Fuktdjup (cm under markyta) Höjd över havet (m) 

Barr2 14 1 50 119 

Barr3 14 1 50 138 

Barr4 12 2 75 119 

Barr5 14 2 75 114 

Barr6 14 3 75 123 

Barr7 4 1 100 126 

Barr8 4 1 100 177 

Barr9 4 1 100 102 

Barr11 14 1 200 142 

Barr12 14 3 200 148 

Bland1 2 1 75 129 

Bland2 3 1 100 168 

Bland3 4 1 100 168 

Bland4 4 1 100 186 

Bland5 14 1 200 111 

Löv1 5 1 75 144 

Löv2 9 1 75 114 

Löv3 5 1 75 129 

Löv4 2 1 100 92 

Löv5 5 1 100 108 

Löv6 5 1 100 106 

Löv7 14 1 200 135 

Löv8 14 1 200 117 

Ädel1 1 3 75 138 

Ädel2 2 1 100 93 

Ädel3 14 3 200 131 

Ädel4 14 3 200 136 
 

4 Diskussion 

Valideringen av modellerna visar att urskiljningen mellan olika skogstyper brister. Då 

resultaten av förutsägelser inom en enskild skogstyp granskas kan resultaten se lovande ut, 

med förhållandevis hög andel korrekt predikterade punkter. I ett helhetsperspektiv uppenbarar 

sig dock ett stort problem, då alla modeller felaktigt tenderar att prediktera även merparten av 

punkterna av andra skogstyper som aktuell skogstyp.  

                                                 
2
 Siffrorna motsvarar följande jordtyper: 1 – Isälvssediment. 2 – Vatten. 3 – Torv. 4 – Berg. 5 – morän. 9 – Lera-

Silt. 12 – Urberg. 14 – Sandig morän. 17 – Silt.  

3
 Siffrorna motsvarar följande berggrunder: 1 – Sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit m.m.). 2 – 

Ultrabasisk, basisk och intermediär intrusivbergart (gabbro, diorit, diabas m.m.). 3 – Sur vulkanisk bergart 

(ryolit, dacit m.m.). 
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I första skedet, då den första uppsättningen punkter kontrollerades mot modellen i Statistica 

var prediktionen för lövskog god med många punkter nära 1 och samtliga över 0,6. 

Bortsållning av icke-löv fungerade sämre, med värden spridda mellan 0 och 1. En samling 

punkter sållades bort relativt säkert (dessa låg mellan 0-0,15), medan en samling felaktigt 

predikterades nära 1.  

Utifrån valideringen sett kan lövskogen sägas vara den skogstyp som predikteras bäst, då 87,5 

% av kontrollpunkterna som var lövskog stämde mot modellen, samtidigt som den också 

sållar bort sämst. Samtliga punkter förutom en predikterades i valideringen som lövskog, och 

den bortsållade punkten var en observerad lövskogpunkt. Totalt predikterades 26 % av 

punkterna korrekt. Lövskog är troligen en alltför bred kategori, som hade behövt specificeras i 

flera skogstyper för att göra en säkrare prediktering. 

Näst bäst utifrån valideringen är ädellövskogen, med 75 % av kontrollpunkterna som var 

ädellövskog korrekt predikterade. Även för ädellövskogen predikteras flertalet av de övriga 

punkterna felaktigt som ädellövskog, totalt predikterades endast 22 % av punkterna korrekt. 

Den första punktuppsättningen predikterades dåligt. Det finns stor risk att punkter som utgörs 

av ädellövskog felaktigt sållas bort, då det fanns observerade 1-värden (förekomst av 

ädellövskog) som predikterades så nära noll som 0,1 och de flesta låg under 0,6. Ädellövskog 

var dock den skogstyp med lägst antal punkter, både i första och andra uppsättningen, och 

detta bör tas i beaktande. Troligen är det så stor skillnad i olika typer av ädellövskogars 

växtplatser att mycket få variabler stämmer överens mellan dessa, och endast i de fall då de 

överlappar predikteras ädellövskog säkert. Alternativt har den vanligast förekommande typen 

av ädellövskog fått störst inverkan vid framtagningen av ädellövskogens modell, och 

avvikande typer avfärdas därför som andra skogstyper vid prediktion. Att det finns 

ädellövskogar med skilda krav på växtplats bekräftas bl.a. av Iversen et al (1997), som i en 

studie predikterade utveckling av ek- respektive poppeldominerade skogar i Ohio. Trots att 

arterna skiljer sig mellan skogar i Ohio och Sverige så indikerar deras resultat att de 

skogstyper som i min studie båda skulle ha klassats som ädellövskogar (ekskogar på höglänta, 

torra marker ställt mot kastanjedominerade skogar på lägre, friskare jordar) kan skilja sig 

markant åt, och detta bekräftar att skogstypen borde delas in i fler, mer specifika typer. 

Av valideringspunkterna predikterades totalt endast 11 % rätt. De punkter som var 

observerade blandskogspunkter predikterades korrekt i 40 % av fallen, och samtliga övriga 

punkter, bortsett från en, predikterades felaktigt som blandskog i stället för att sållas bort. I 

det första datasetet predikterades dock blandskogen mycket bra, med alla värden utom ett 

över 0,83. Även uteslutningen av blandskog var i första försöket träffsäkert, med endast ett 

värde över 0,3.     

Det motsägelsefulla resultatet mellan första testsetet och valideringen kan bero på det låga 

antalet punkter, och att de få data som detta medförde inte var tillräckligt heltäckande och 

därmed gav ett missvisande resultat. Då valideringen ger ett så annorlunda resultat gentemot 

resultatet av testpunkterna dras inga slutsatser utifrån statistiken, då denna endast grundar sig 

på data ur testsetet.  

Barrskogens kontrollpunkter hade sämst resultat i valideringen gällande prediktion av 

observerade barrpunkter, med endast 20 % korrekt prediktion. Totalt var dock prediktionen 

bäst för barrskogsmodellen, med totalt 48 % korrekt prediktion. Denna modell har motsatt 

svårighet gentemot de tre andra, både barrskogspunkter och övriga punkter sållas bort som 

”icke-barr”. Endast två punkter predikteras felaktigt som barrskog, och endast två av 

barrskogspunkterna predikteras korrekt som barrskog. Den första uppsättningen av punkter 

predikterades relativt osäkert i Statistica, med många värden runt 0,4-0,5 men också några 

över 0,8. Modellen är ungefär lika osäker i bortsållningen av felaktiga skogstyper. För de 
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observerade 0-värdena ligger de flesta predikterade värdena runt 0,4-0,5 vilket inte är ett 

särskilt bra resultat. Endast en punkt låg på 0.   

Slutsatser kring passning, mest betydande variabler och prefererade förhållanden är endast 

gjorda utifrån träningen med första uppsättningen punkter, och blir därmed osäkra då dessa 

resultat inte bekräftas av valideringen. Modellerna passar bra och stämmer mot verkligheten 

som representeras i uppsättningen med träningsdata. När urvalet utvidgas och fler 

skogsområden representeras stämmer inte passningen längre. Kanske är variationen så stor 

inom de generella skogstyperna att all variation inte täcktes in vid första uppsättningen 

punkter, eller kanske behövs en annan typ av modell för att täcka in sambanden som finns. 

Det kan också vara så att skillnaderna mellan de olika skogstyperna är för små för att urskiljas 

med denna typ av modell. Som modellerna är utformade idag passar de in på flera skogstyper 

och klarar inte av att skilja dem åt.  

Utifrån de data som modellen byggdes på kan ändå vissa slutsatser dras. Trots att de första 

resultaten inte bekräftas av valideringen kan dessa slutsatser peka ut vilka variabler som bör 

ingå i framtida utveckling. Dessa slutsatser blir dock mycket osäkra, och några övergripande 

säkra analyser går inte att utläsa från dessa resultat. Testerna för vilka variabler som har störst 

effekt på modellerna gav i de flesta fall inga signifikanta resultat, och nedanstående 

diskussion behandlar främst resultaten kring de ingående parametrarna som visas i tabellerna 

för ”signifikanta parametrar” för respektive skogstyp under ”resultat”.  

Att utifrån studiens resultat dra slutsatser om vilka variabler löv- och ädellövskog kräver för 

sin förekomst är tveksamt, då de negativa effekten av icke-prefererade jordarter är stor och 

kanske haft större inverkan än de positiva variablerna. För lövskog har dock berggrund 1 (Sur 

intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit m.m.)) positiv inverkan, och samtliga 

valideringspunkter fanns på platser med denna berggrund. För båda skogstyperna är 

markfuktighet en signifikant variabel, men risken finns att detta är missvisande då de 

geografiska data som fanns kring markfuktigheten var mycket lågupplöst och i praktiken bara 

delade det undersökta området i fyra delområden. Risken är att det p.g.a. slump, eller någon 

spatialt överlappande faktor, förekommer mer eller mindre löv- och ädellövskog inom ett eller 

flera av dessa delområden. De data över markfuktighet som använts är för grovt tilltagna för 

att kunna representera betydelsefulla lokala skillnader. För detta skulle ett integrerat 

fuktighetsindex (IMI), som utifrån faktorer som bl.a. höjd, sluttning, landskapskurvatur och 

jordens vattenhållande förmåga ger en representation av avrinningsvattnets fördelning och 

uppsamling, fungera bättre (Iversen et al, 1997). Det är möjligt att de höjddata som används i 

studien bättre korrelerar till verklig markfuktighet än de data som faktiskt användes för just 

markfuktighet, även om en kombination av grundvattendata och avrinningsförhållanden vore 

det mest önskvärda.  

Höjdfaktorn nämns inte i sig som en faktor i t.ex. Påhlssons (1998) beskrivningar av 

skogstyper, mer än som generellt betydande i mer övergripande skala som påverkar t.ex. 

vegetationszoner. För blandskog, lövskog och ädellövskog tycks höjden dock vara en 

signifikant faktor även på den lokala nivå som undersökts i denna studie. Möjligen korrelerar 

höjddata med markfuktighet i någon utsträckning även utan att vara vidareutvecklad till IMI, 

och påverkan snarare beror på varierande fuktgrad än på höjdskillnaden i sig. Användandet av 

integrerade fuktighetsindex (IMI) i andra studier baserade på abiotiska variabler i landskapet 

tyder på detta (Blackard & Deans 1999, Dettmers & Barts 1999 samt Iversen et al. 1997).  

Barrskogens låga precision i prediktionen kan bero på att det är en för generell skogstyp. 

Barr/granskog förekommer enligt Påhlsson (1998) på ytterst varierade underlag, vilket 

troligen var en bidragande faktor till den dåliga prediktionen. Även andra faktorer kan spela 

in, exempelvis icke-linjära samband eller att använd träningsdata varit skev. Övriga 
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skogstyper förekommer till stor del på begränsade typer av jord, bortsett från avvikande 

undertyper som givetvis förekommer. Skogstypen har även stor spridning gällande 

fuktighetsgrad, barrskog förekommer i olika former från torraste hällmarker till sumpmarker 

och mossar. En gemensam nämnare för de flesta typer är dock att de föredrar fattiga marker, 

vilket också visar sig i denna analys. Jordarterna berg och morän var signifikanta och med 

positiv inverkan på resultatet för barrskog, och båda dessa är generellt sett näringsfattiga.  

Sammantaget är det svårt att avgöra vilken skogstyp som predikteras bäst, då de framtagna 

modellerna från träningsdata inte kunde valideras med oberoende data. Man kan dock 

konstatera att barrskogen predikteras sämst. Barrskog var den skogstyp som hade flest 

punkter, och ändå har den sämst träffsäkerhet gällande prediktionen. Detta är inte helt oväntat, 

då barrskog finns i många olika typer, på marker från våta mossar och kärr till torra 

hällmarker, och därmed också på olika höjd och med olika substrat. Även andra skogstyper 

förekommer i varierade miljöer. Lövskog är en mycket generellt hållen skogstyp, men 

predikteras ändå relativt bra. Resultatet för lövskog kan också antas vara mer säkert än för 

t.ex. ädellövskog, då antalet punkter var relativt högt, med 11 i första uppsättningen och 8 

kontrollpunkter. Det är möjligt att skogsområden som i denna studie kallas för ”lövskog” 

likaväl kunde ha räknats till ädellövskog, just för att beskrivningarna av naturreservat och 

skyddade områden i vissa fall varit knapphändiga. Detta kan vara en stor felkälla, då det som 

Iversen et al (1997) visar kan vara mycket stora skillnader mellan olika typer av lövskog, både 

inom ädellövskog och särskilt mellan olika typer av ädellövskog och triviallövskog så som i 

detta fall ekskogar och poppelskogar. 

Generellt tycks jordarten vara en viktig faktor, för flera skogstyper, då de flesta har någon 

eller några jordarter representerade bland de signifikanta parametrarna med stor påverkan. 

Detta kan dock inte bekräftas gällande variabeln jordart som helhet, då bristfälliga data lett till 

att effekten av jordart inte kunnat beräknas.  Markfuktigheten är en faktor som nämns i 

litteraturen, men borde troligen ha representerats av andra data än den grova 

grundvattenkartering som användes i denna studie. Enligt mina resultat är markfuktigheten en 

signifikant faktor för löv- och ädellövskog, och i många studier som förutsäger skogliga 

processer, som tillväxt eller typisk skogstyp, används någon form av fuktighetsvariabel. Ett 

exempel är Blackard & Deans (1999) studie. Med en annan, mer rättvisande typ av data än de 

som användes i denna studie skulle fuktighetsgrad möjligen vara en signifikant faktor även för 

barr- och blandskog. Dock skulle dessa troligen behöva delas in i underkategorier med 

särskilda sumpvarianter för att få ut bäst effekt av en markfuktighetsvariabel. Näringshalten i 

marken är något som också lyfts fram i beskrivningar av skogstyper, och möjligen tas denna 

faktor till viss del med i beräkningen indirekt då den kan påverkas av jordart och berggrund 

(Lundin, 2007). 

Många studier som behandlar skog och GIS ihop har som målsättning att förutse händelser 

eller förändringar över tid, som tillväxt eller risk för skogsbrand. Få studier behandlar analys 

av ett mer eller mindre statiskt tillstånd, på det viset denna studie kan sägas göra, vilket 

innebär att studien görs inom ett relativt outforskat område. Till viss del styrs forskning av 

och baseras på behov och efterfrågan, och modeller tas fram utifrån tänkta användare 

(Landsberg, 2003). Behovet av att prediktera och modellera naturliga skogstyper har möjligen 

inte ansetts vara stort, men ett förändrat skogsbruk kan i framtiden skapa ett sådant behov. Ur 

naturvårdssynpunkt har dock ett par studier med liknande utgångspunkt som denna gjorts, 

vilka beskrivs här nedan.  

Mycket kunskap finns sammanställd kring modeller som integrerar satellitdata med väderdata, 

samt i vissa fall andra variabler så som jordmån, för att förutsäga förändringar eller utveckling 

i landskapet. Flera studier undersöker skogens produktivitet med en modell som baseras på 
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bl.a. satellitdata över vegetation och väderdata, samt i viss mån jordmån och näring 

(exempelvis Coops et al 2001, Landsberg et al 2003, Coops et al 1998, Bernier et al 2003 

samt Landsberg & Waring 1997). Dessa studier visar var fokus inom forskning kring GIS och 

skog ligger, vilket inte helt överlappar med fokus för denna studie. Likheter som finns är dock 

att hänsyn tas till jordmån och fuktighet. Till viss del styr troligen mer eller mindre samma 

variabler både tillväxt och skogstyp. 

En svårighet i att uppnå det denna rapport är ämnad att uppnå är att det inte går att använda 

befintlig vegetation, t.ex. genom fjärranalys/satellitbilder, som t.ex. Stojanova et al (2006) 

gjort. Deras arbete är ett exempel där GIS används i skogsövervakning, för att förutsäga 

händelser och förändringar gällande befintlig vegetation, liksom de processbaserade modeller 

som bl.a. Landsberg (2003) beskriver. Målet i denna studie har snarare varit att lägga samman 

statiska faktorer till ett tillstånd som ger en viss skogstyp, som får anses vara stabil förutsatt 

att inga störningar sker. Även om störningar skulle ske är det alltid en viss skogstyp som 

kommer klara sig bäst under givna förutsättningar, såvida inte en störning medför beständiga 

förändringar i någon av de viktiga faktorerna. Denna skogstyp behöver inte nödvändigtvis 

vara den vegetation som i dagsläget finns på en plats. 

Liou & Sader (1996) har använt sig av en modell som utgår ifrån befintlig vegetation, för att 

klassificera befintliga skogstyper i våtmarker i Maine.  De har främst utgått från satellitbilder, 

men även förstärkt dessa med GIS-data om sluttning, jordart och hydrologi. Då min studie 

syftar till att förutsäga skogstyper som i dagsläget inte nödvändigtvis finns på platsen är 

satellitdata över befintlig vegetation irrelevanta, men de geografiska variablerna de valt att 

komplettera med är intressanta. Flera studier tar hänsyn till sluttning i större eller mindre 

skala, ofta kopplat till både avrinning och solinstrålning.  

Iverson et al (1997) predikterade utveckling av ek- respektive poppeldominerade skogar i 

Ohio, utifrån integrerad fuktighetsindex (IMI). Indexet togs fram delvis med hjälp av samma 

typ av data som använts i denna studie (t.ex. jordart), men tog även hänsyn till solinstrålning 

och sluttningars påverkan på antal soltimmar och därmed markfuktighet. Deras resultat visade 

starka samband mellan IMI och förekomst av dessa två skogstyper, där ekskogar återfinns vid 

lågt IMI (torra förhållanden) och poppelskogar vid högt IMI (fuktiga förhållanden). För att ta 

fram ett IMI krävs dock högre upplösning på de data som används än denna studie hade. Helst 

ska raster med cellstorlek 30 m eller mindre användas. De data som användes i denna studie 

hade gått att använda i den skalan, bortsett från grundvattendata som egentligen var för 

lågupplösta även för den studie som gjordes. Anledningen till att så grov skala (150 m) 

användes var främst för att få en hanterbar datamängd för ArcGIS att behandla.  

Dettmers & Bart (1999) har predikterat småfågelhabitat i skog, utifrån liknande 

förutsättningar som gjort med skogstyper i denna studie, men med något andra metoder då de 

undersöker förekomst av rörliga organismer. Förekomst ställt mot icke-förekomst inte går att 

använda i det fallet (att en organism inte observerats på en plats innebär inte att den aldrig 

förekommer där). De ställer upp en kvantitativ definition av ett ”bra habitat”, vilket kräver en 

viss förkunskap om den undersökta organismens krav och preferenser, då rätt intervall och 

kombinationer ska väljas. Modellen som använts för prediktion av skogstyper må vara enklare 

och kanske inte har möjlighet att bli lika precis, men har i stället fördelen att den kan vara 

enkel och snabb. Gällande variabler de använt sig av, så kan fåglars val av habitat troligen till 

viss del knytas till vegetationen, och även i denna studie har sluttning, topografisk information 

och IMI använts som variabler.  

Den studie som mest sammanföll med min var Blackard & Deans (1999) jämförelse mellan 

artificiella neurala nätverk (ANN) och linjär diskriminantanalys (LDA) vid prediktering av 

skogstyper. De använde digitala höjdmodeller (DEM) och tog hänsyn till sluttningar och 
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solinstrålning. Också historiska skogsbränder samt avstånd till ytvatten både horisontellt och 

vertikalt är variabler som beaktades. Denna studie syftade främst till att kunna kartlägga 

skogstyper utan att använda kostsamma och arbetsintensiva metoder med noggranna 

undersökningar som t.ex. fjärranalys och fältbesök, då kartläggning av skogstyp är nödvändig 

ur skötselsynpunkt, både gällande skogsbruk och naturvård. I jämförelsen predikterades bara 

58,38 % korrekt med LDA och 70,58 % med ANN, trots stora mängder data, många variabler 

och stora dataserier för både beräkning och validering. Om en målsättning är att göra en så 

enkel modell som möjligt med lätt åtkomliga data, som är fallet i studien som utförs nu, 

kanske det inte är önskvärt att använda många variabler eller mer avancerade beräkningar, om 

de inte ger ett mycket säkrare resultat. Ambitionen är att modellen som utvecklats i denna 

studie ska ge acceptabel prediktion med enklast möjliga medel. Dock krävs vidare arbete för 

att undersöka om detta är möjligt.  

Efter jämförelse mot andra studier finns fler variabler som kunde tagits hänsyn till. Eventuellt 

har viktiga variabler missats, som små topografiska variationer, sänkor, ackumulering av 

avrinningsvatten på nedre delen av sluttningar, varierad solstrålning på olika sidor av höjder 

m.m. Till en början övervägdes att göra en digital höjdmodell (DEM) och/eller IMI för denna 

studie för att kompensera för de knapphändiga data som fanns kring markfuktighet. Studien 

fick dock begränsas till att använda de höjddata som fanns utan ytterligare bearbetning. 

Förhoppningen var att en viss, grov, korrelation till markfuktighet skulle finnas oavsett. Då 

högupplösta data över grundvatten saknas vore det en god idé att lägga mer tid och omsorg på 

bearbetningen av höjddata om metoden ska vidareutvecklas. Detta styrks av flertalet liknande 

studier, så som Blackard & Deans (1999), Dettmers & Barts (1999) samt Iversen et al (1997). 

Höjddata kan bearbetas så att både fuktighet och solinstrålning blir användbara variabler. För 

att få ett bättre resultat, särskilt om hänsyn kan tas till någon form av IMI, bör upplösningen 

vara högre än i denna studie. Övriga studier hade ofta en upplösning mellan ca 10-30 m. 

En avvägning måste dock göras mellan modellens enkelhet och precision. Som tidigare 

nämnts blir inte prediktioner nödvändigtvis mycket mer precisa för att många olika variabler 

eller avancerade modeller används, se exempelvis Blackard & Deans (1999) studie. Kan 

liknande resultat uppnås med färre variabler utifrån mer lättillgängliga och obearbetade data 

och en enkel, additiv modell blir det kanske överflödigt att addera fler variabler. Resultaten av 

denna studie tyder dock på att det är svårt att prediktera utifrån enkla och obearbetade data. 

En vidareutveckling behövs för att hitta en fungerande avvägning mellan precision och 

användbarhet.  

Den additiva modell som valdes till denna studie har fördelen att den är enkel och snabb. 

Dock blev prediktionen mycket dålig i valideringen, och modellen fungerar därför inte i 

praktiken. I modellen tas ingen hänsyn till eventuella samverkande variabler och icke-linjära 

samband, och riskerar därför att ge en alltför förenklad bild av verkligheten. För att få en 

fungerande modell kan även icke-linjära samband behöva undersökas mellan förekomst av 

skogstyp och integrerade, oberoende variabler. För att vara så användbar som möjligt för 

exempelvis skogsägare bör modellen hållas så enkel som möjligt, men särskilt viktigt är att de 

data som används är tillgängliga och lättåtkomliga.  

För att metoden ska kunna utvecklas till ett användbart verktyg behöver betydligt mindre 

lokala variationer i markfuktighet tas hänsyn till. För att förfina modellen borde skogstyper 

indelas i snävare kategorier, och då särskilt särskilja sumpskogsvarianter speciellt inom 

barrskog och blandskog. Bland ädellövskogar borde typer som ekskogar och bokskogar 

skiljas ur, då de skiljer sig från de typiska, krävande bland-ädellövskogarna på mullrik och 

frisk mark. Snävare kategorier kräver per automatik att undersökningen görs över en större 

geografisk yta, då skogsområden med lämpliga skogstyper helt enkelt blir för få annars. Det 
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kan också bli nödvändigt att bedöma skogsområden på plats för att skilja typerna åt, då texter 

i t.ex. naturreservatsbeskrivningar kan vara förhållandevis generellt hållna.  

Sammanfattningsvis fungerar inte modellen som tagits fram så som det var önskat, men 

resultaten antyder vilka variabler som kan ha inverkan på förekomst av olika skogstyper, och 

vilka som därmed är relevanta att arbeta vidare med. Alla skogstyper borde delas i fler, mer 

detaljerade, varianter för att få bättre och säkrare prediktion. Även barrskog borde kunna 

predikteras på samma sätt, om den delades in i fler typer. Detta första försök gav 

förhållandevis bra prediktion inom vissa skogstyper i första testet, vilket dock inte bekräftades 

vid valideringen. Modellen kan ändå vara värd att arbeta vidare på. 

 

Avslutande tankar  

I dagsläget är det främst barrskog som odlas i skogsbruket, så att fokusera på att kartlägga 

lövskog och gynna ett hållbart lövskogsbruk vore bra. Att lövskog predikterades bättre än 

barrskog behöver därför, ur ett praktiskt perspektiv, inte vara ett stort problem. Barrskog kan 

produceras på många håll i landet, medan lövskog är mer krävande.  

Metoden är endast tänkt som ett verktyg för att ta fram planeringsunderlag. Det är främst 

syftet med en plats som bör avgöra hur den ska skötas, och om syftet är att bedriva skogsbruk 

eller att restaurera en skogsmark kan kunskap om lämpliga skogstyper för området underlätta 

planeringen.   

Bara för att en viss skogstyp kan antas ha förutsättningar att utvecklas på en plats är det inte 

nödvändigtvis önskvärt. T.ex. finns betade skogar och ängsmarker med stort bevarandevärde, 

både av kulturella och biologiska skäl.  
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