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Bakgrund
Täkter för utvinning av energitorv eller odlingstorv ska etableras på torvmarker som är hydrologiskt
påverkade av diken eller tidigare täktverksamhet. På opåverkade torvmarker sker ofta en
ackumulation av torv vilket gör att de utgör en långsiktig sänka för koldioxid. På påverkade
torvmarker sker däremot ofta en oxidation av torv vilket leder till att de fungerar som en källa för
koldioxid till atmosfären. Utvinning av torv från påverkade torvmarker kan därmed förväntas leda
till en mindre nettopåverkan på klimatet jämfört med utvinning från opåverkade torvmarker. De
påverkade torvmarkerna hyser dessutom ofta lägre naturvärden än de opåverkade. Genom att ta
fram ett digitalt kartunderlag som kan visa dikning och påverkan på torvmarker, kan det vara
enklare för torvbranschen att hitta objekt som kan vara intressanta att undersöka för eventuell
ansökan om torvtäkt. Det blir även möjligt för tillståndsgivande myndigheter att använda denna typ
av underlag för att bedöma i vilken utsträckning dikespåverkade torvmarker förekommer i en viss
region. I vissa fall är det aktuellt att återställa hydrologin i påverkade våtmarker. Ett underlag som
visar påverkade torvmarker kan därför också användas för att identifiera torvmarker som kan vara
lämpliga för restaurering.

Målsättning
Den övergripande målsättningen med projektet är att ta fram en robust metod för att identifiera
torvmarker som är påverkade av dikning och/eller täktverksamhet. Metoden ska sedan utvärderas
m.a.p. träffsäkerhet och noggrannhet. Utgångspunkten är torvmarker > 25 Ha som finns med
SGU:s digitala jordartskarta. Ingen åtskillnad görs mellan kärr- respektive mossetorv och ytor som
gränsar till varandra i jordartskartan slås ihop. Metoden ska testas i ett cirka 50 ggr 50 km stort
område i södra Sverige. Metoden som tas fram ska bara indikera tidigare eller pågående påverkan på
torvmarken, och kan inte användas för att göra beräkningar av t.ex. läckage av växthusgaser.

Testområde
Torvmarker är uppbyggda av olika typer av torv och har olika morfologi. I Norrland utgörs
torvmarkerna i huvudsak av Norrlandsmyrar (Aapamyrar) med s.k. strängar och flarkar, där
överytan är relativt ojämn. För att få möjlighet att testa olika typer av torvmarker valdes ett
testområde öster om Växjö, och ytterligare område i strax norr om Sveg i Härjedalen (Figur 1och
Figur 2)
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Figur 1Testområde öster om Växsjö, Småland

Figur 2 Testområde norr om Sveg i Härjedalen

Data
I följande metodtester har jordartskartans begränsningar av torvmarker och nationell höjdmodell
(grid 2+) använts som indata.

Metodtest
I detta avsnitt beskrivs ett antal test av olika metoder och algoritmer som syftar till att framställa
lämpliga mått för att kunna bestämma påverkan på en torvmark. I första hand undersöks
möjligheten att kunna detektera diken, men även mått på ytans släthet kan vara intressanta. En
förutsättning för val av data och metod är att detta ska kunna vara genomförbart i större skala, på
nationell nivå.

Detektion av diken
Diken på en torvmark är i de flesta fall lätt synliga i en terrängskuggad höjdmodell (Figur 3). Detta
innebär att en mänsklig operatör lätt skulle kunna markera dessa diken i en bild. Däremot kräver en
automatisk hantering av samma information en rad steg för att filtrera bort oönskad information.
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Figur 3 Terrängskuggad höjdmodell för en torvmark i testområdet öster om Växjö

Sky view factor
Denna metod använder en höjdmodell som indata och beräknar olika mått som beskriver hur stor
andel av en tänkt halvsfär som är synlig från en viss punkt på markytan (Figur 4). Algoritmer som
beräknar detta mått finns i både kommersiella och icke-kommersiella programvaror som t.ex.
ArcGIS 3D Analyst och SAGA. I detta fall har SAGA använts och inga andra tester har utförts
vilket innebär att eventuella skillnader i algoritmerna för att beräkna detta inte har undersökts.

Figur 4 Sky view visar andel av himlen som är synlig från en viss punkt på markytan.

Applicerar man denna metod på höjdmodellen kan resultatet se ut som visas i Figur 5. Diken
framträder tydligt men även en del brantare kanter och gropar. Man kan även se att övriga, mer
släta mellanliggande ytor har ett lite ”prickigt” mönster som betyder att punkter med låga värden
även förekommer på de slätare mellanliggande ytorna. För att ta fram diken ur bilden krävs att man
”trösklar” värdena i bilden och omvandlar den till en binär bild. Detta innebär att man sätter ett
tröskelvärde för att skilja ut diken (lägre värden) från det övriga. Figur 6 visar en bild där de
kontinuerliga värdena i Figur 5 har trösklats. I denna bild kan man se att ett visst brus från mindre
lågpunkter och branta partier finns kvar. För att få bort en del av det brus som finns kvar i bilden
kan ett filter tillämpas som tar bort enstaka ströpixlar (Figur 7). Denna process ger en bild där diken
framträder väl. Dock finns en del oönskade element kvar i bilden, som t.ex. branta partier i
torvmarkernas kantzon.
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Figur 5 Resultat från analys med Sky view factor. Mörka partier visar låga värden som sammanfaller med diken och lågpunkter.

Figur 6 Efter att ha trösklat resultaten från Sky view factor analysen faller diken och lågpunkter ut som diskreta värden.
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Figur 7 Resultat från medianfiltrering som tar bort ströpixlar och brus utan att påverka distinkata diken.

Reducering av oönskade indikationer
Sky view filtrering är ett relativt effektivt sätt att ta fram diken och andra ”skymda” ytor ur en
höjdmodell, men vissa oönskade indikationer framträder samtidigt. Dessa uppstår ofta i kanten på
torvmossen där t.ex. branta bergs- eller moränpartier finns. Eftersom jordartskartan har vissa
geometriska fel kommer finns ibland andra jordarter representerade i områden som är karterade
som torvmark. Detta kan få relativt stor inverkan på resultatet, i synnerhet om torvmarken består av
många smala partier med berg eller morän på sidorna. För att motverka detta föreslås här en
förprocess som kan reducera denna effekt.
Metoden som föreslås här är att medianfiltrera höjdmodellen med ett 30x30 meter stort filter. Om
torvmossens överyta i huvudsak är plan kommer detta filter att ”platta till” mindre ojämnheter som
bergknallar och moränpartier. Detta kan sedan utnyttjas genom att subtrahera den filtrerade
modellen från originalmodellen. Då kommer positiva former (t.ex. uppstickande bergknallar) att
vara positiva och negativa former (t.ex. diken) att vara negativa. Om man sedan sätter tröskeln till
0,5 meter får man ett raster som visar områden i torvmarkens kanter där det finns relativt branta
uppstickande former. Detta kan sedan användas för att reducera effekten av oönskade
dikesindikationer vid branta kanter. Om det finns diken vid en brant kant riskerar man dock att ta
bort även dessa, men effekten av detta bedöms som relativt liten.

Hough-transformation
Hough-transformation är en algoritm för att detektera raka linjer i en bild. Detta gör det möjligt att
omsätta t.ex. raka diken i en bild till linjer i vektorform. Metoden kräver att en binär bild skapas där
de objekt man vill detektera är så tydliga som möjlig. Metoden gav mindre bra resultat i detta fall,
sannolikt beroende på att bilderna är något för brusiga, samt att dikena ofta inte är helt raka.
Metoden är beräkningsintensiv och kräver noggrann inställning av parametrar för att erhålla ett bra
resultat. Figur 8 visar ett exempel på resultat från Hough-transformation. En ganska stor andel
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diken detekteras som raka linjer men metoden ”missar” också ett relativt stort antal diken för att
pixlarna inte ligger i en rak linje eller på grund av brus / ströpixlar.

Figur 8 Gröna linjer visar detektion av raka linjeelement med Hough-transformation

Släta ytor på torvmarken
Ett annat sätt att mäta påverkan på en torvmark är att beräkna hur stor andel av torvmarken som är
slät, och därmed sannolikt opåverkad av tidigare markanvändning. Detta kan göras ganska enkelt
genom att mäta variationen i höjd inom ett närområde i höjdmodellen. Områden där variationen i
höjd överstiger t.ex. 0,5 m räknas som icke släta och övriga som släta. Icke släta områden kommer
då att omfatta diken, branter och moränpartier med uppstickande stenar eller berg i dagen. Ett
släthetsmått applicerat på samma område som tidigare ger ett resultat som visas i Figur 9. Det bör
dock påpekas att en slät yta inte nödvändigtvis behöver representera en opåverkad torvmark. Även
vissa torvtäkter och uppodlade torvmarker kan delvis kännetecknas av en slät ovanyta.
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Figur 9 Ett sätt att mäta hur uppdelad eller fragmenterad en torvmark. I detta fall används ett fragmenteringsmått som visar hur torvmarkens
yta är uppdelad av dikning.

I Figur 9 ovan kan man se att relativt en stor del av torvmarken faller ut som opåverkad trots att det
förekommer relativt många diken. I dessa fall kan ett mått på fragmentering hjälpa bedömningen. I
detta fall kan ett så kallat Herfindahlindex visa hur fragmentering. Med fragmetering menas i detta
fall hur uppdelad torvmarkens yta är på grund av dikning eller täkt.. Ursprungligen användes detta
för att mäta diversitet i näringsliv men liknade index har också använts för t.ex. biodiversitet.
Herfindalindex är definierat som följer:

Där:
si = andel av totala ytan för fragment i
n = antal fragment
I detta fall mäter vi hur fragmenteringen av de icke dikespåverkade ytorna. För att exemplifiera kan
följande jämförelse göras;




Index = 0.1 (den opåverkade ytan är uppdelad i 10 lika stora ytor)
Index = 0.5 ( den opåverkade ytan är uppdelad i 2 lika stora ytor)
Index = 0.82 (den opåverkade ytan är uppdelad i en yta som upptar 10% och en annan
som upptar 90%)

Herfindahlindex kan därför ha värden mellan 0 och 1, där låga värden indikerar stor fragmentering
(Figur 10). Den vänstra bilden är exempel på en yta med relativt stor fragmentering (H ~0.1),
medan den högra bilden är mindre fragmenterad (H~0.5).

2016-02-23

9/17

H ~0.5

H ~0.1

Figur 10 Exempel på fragmenteringsmått enligt Herfindahlidex. De gula ytorna med svarta indikerar släta områden som sannolikt är
opåverkade av dikning.

Metodval
Följade kombination av metoder valdes för utvärdering.
1.
2.
3.
4.
5.

Sky View – factor (andel synlig himmelsvy) beräknad på höjdmodell
Filtrering för att reducera brus
Reducering av oönskade indikationer med hjälp av medianfilter på höjdmodell
Buffring av dikesindikationer (25 m)
Beräkning av fragmentering med Herfindahlindex

Utvärdering
Utvärderingen har bestått av två delar;
1. Användarens bedömning, s.k. ”Look and feel”. Detta är en bedömning där användaren
beskriver om resultaten motsvarar det som förväntats.
2. En bedömning av dikningens påverkan gjordes med hjälp av höjdmodell och flygbilder
(”Look and feel”). Påverkansgraden bedömdes på en fyrgradig skala, där 1 motsvarar lägst
påverkan. En kvantitativ utvärdering av måtten genomfördes sedan.

Den första bedömningen gjordes med hjälp av GIS, där användaren tittar på resultatet för att
bedöma rimlighet och felkällor. Exempel på detta ges i Figur 11. Under arbetets gång gjordes detta
vid några tillfällen, varefter metoden justerades för att uppnå önskat resultat.
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Figur 11 Exempel på underlag för bedömning av dikespåverkan. De lilaförgade ytorna representerar ett tänkt påverkansområde inom 25
meter från detekterade diken.

Den andra utvärderingen gjordes genom dela in påverkansgraden i fyra klasser, med ”Look and
feel”-metoden, på 94 torvmarker i testområdet Småland. Samtliga torvmarker hade en yta större än
25 Ha. Detta gjordes genom att studera dikning och påverkan i terrängskuggad markmodell och i
flygbild. Figur 12 visar måtten fragmentering och andel opåverkad yta mot bedömningen i fyrgradig
skala. Torvmarker med liten påverkan är relativt väl samlade kring höga värden av de två
variablerna. Mer påverkade torvmarker har större spridning. För att skilja ut de mer påverkade
torvmarkerna kan fragmenteringsmåttet komplettera bedömning och klassning.

Figur 12 Påverkansmått och bedömd påverkan. Måttern på påverkan är andel dikespåverkad yta (yta inom 25 meter från identifierat dike)
och fragmentering enligt Herfindahlindex.De fyra färgerna representerar de klasser som togs fram efter bedömning med ”Look and feel”metoden.
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Det finns naturligtvis möjlighet att kombinera måtten genom t.ex. viktning eller multiplikation. Ett
viktat medelvärde som låter dikespåverkan vara huvudsakligen styrande (0.7) ger resultat som i
Figur 13. Om man istället multiplicerar måtten kan man säga att det minsta värdet blir mer styrande,
som i Figur 14.

Figur 13 Viktat medelvärde av måtten andel icke påverkad yta och fragmentering jämfört med de fyra klsser som definierades manuellt (Look
and feel). Klass fyra representerar den högsta graden av bedömd påverkan.

Figur 14 Andel icke påverkad yta multiplicerad med fragmenteringsmåttet jämfört med de fyra klsser som definierades manuellt (Look and
feel). Klass fyra representerar den högsta graden av bedömd påverkan.

Hur man sedan utnyttjar måtten beror på vad man vill uppnå. Att skilja ut de mest respektive minst
påverkade torvmarkerna bör vara möjligt. Hur man hanterar de övriga beror på vad som är viktigt
att visa. Andelen dikespåverkad yta kan också användas som ett relativt mått på dikespåverkan.
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Andra möjligheter att göra bedömningar och uppskattningar av dikespåverkan är att använda
flygbilder eller högupplösta satellitbilder för att undersöka t.ex. andel skog och olika typer av
vegetation på torvmarken. Det finns också forskning som visar att det är möjligt att mäta om
torvmarker ”sjunker ihop” eller sätter sig med hjälp av satellitburen inferometrisk radar12.
I detta fall har vi undersökt möjligheterna att med automatiska metoder skapa mått för att bedöma
dikespåverkan av torvmarker, och utvärderat detta på torvmarker större än 25 Ha. Metoden
fungerar sannolikt något sämre på mycket små och smala torvmarker, i synnerhet om de omges av
branta sidopartier. I dessa fall kan man utgå från att metoden generellt överskattar dikespåverkan.
För att komma till rätta med dett problem bör man undersöka om någon sorts automatisk eller
manuell förprocess kan göras för att förbättra prescionen i jordartskaran. Alterantivt skulle man
kunna undersöka hur felen fördelar sig och tillämpa någon sorts korrektionsfaktor.
.

1

Sho Tsunoda and Wataru Takeuchi, 2014. Detction and caluculation of peatland subsidence in
Indonesia by using interferometric synthetic aperture. Conference abstract (ftp://www.tric.utokai.ac.jp/ACRS/acrs2014/all_abstract/386-2014_0608_abstract.pdf)
Miguel Caro Cuenca and Ramon Hanssen, 2008. Subsidence due to peat decomposition in the Netherlands,
kinematic observations from radar inferometry. Delft Institute of Earth Observation and Space Systems Delft
University of Technology, . (http://doris.tudelft.nl/Literature/carocuenca08.pdf)
2
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Bilaga
Metodbeskrivning
All bearbetning har gjorts med icke-kommersiella programvaror som QGIS och SAGA och
GRASS.

1. Förprocess höjddata
Indata: NH Grid 2+, SGU jordarter
A

Gör urval av alla typer av torvmarker ur SGU jordarter – spara resultat

B

Lös upp (dissolve) gränserna mellan alla närliggande objekt
Buffra resultatet 30m

C
D

Konvertera till raster med GDAL Rasterize Vidare bearbetning kräver att
upplösning och utsnitt är samma som NH Grid 2+

E

Gör en maskad höjdmodell med rasterkalkylator och sätt områden utanför
buffertområdet till NULL (NoData)

2016-02-23

14/17

2. Reducering av oönskade indikationer vid kanter av torvmarken
Indata: Maskad höjdmodell
A

Filtrera höjdmodellen med ett medianfilter som verkar över ett fönster
om 15x 15 pixlar, dvs. 30 x 30 meter om höjdmodellen har en
upplösning av 2 m. DEM_FILTER

B

Skapa ett skikt som visar uppstickande objekt i och vid kanten av
torvmarkerna och vektorisera detta Rasterkalkyl (DEM – DEM_FILTER) >
0.5m

C

Från vektorskikt i B, välj ut de som ligger vid kanten på torvskiktet eller
max 15 meter från kanten (Kan exempelvis göras genom att skapa en
buffer kring torvmarken på 15m och sedan skapa en differens mellan
buffern och ursprunget – detta blir som en bård runt torvmarken)

D

Buffra urvalet enligt C med 30 meter

E

Skiktet används sedan för att få bort oönskade kanter som inte är diken
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3. Sky view factor för att identifiera diken
Indata: Maskad höjdmodell
A

Processa indata med SAGA Sky view factor -> Visible sky - Parameter
”Search radius” = 100 m

B

Tröskling av Sky view (Omklassning av Sky View så att bara två kategorier
återstår, områden med faktor > 98% och övriga)
Indata: VisibleSky
Tröskla bort områden där VisibleSky > 0.98 (98 %)
Skapa en binär fil av resultatet. (VisibleSky <= 0.98) = 1

C

Borttagning av ströpixlar med Medianfilter
Processa indata med GRASS r.neighbors
Parameter ”Neighborhood operation” = median
Parameter ”Neighbourhood size” = 3 x 3 pixlar

D

Vektorisera rasterdata
Processa indata med GDAL Conversion Vector -> Raster
Parameter Field name = DN (Dvs rastrets digitalvärde)

E

Gör dett urval av alla objekt i vektorfilen som är mindre än 40 m2 och
radera dessa.

F

Buffra resultatet 25 meter
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4. Efterprocess
Indata: Vektorskikt som tagits fram med process 1,2 och 3
A

Använd skiktet som togs fram i process 2 för att radera objekt framtagna i
process 3 (Radera objekt i 3F med 2E)

B

Ta bort mindre ’slivers’ som kan bli kvar (Detta gjordes inte i testerna men
kan vara att rekommendera)

C

Bilda union (4A och 1B)med det gränsupplösta vektorlagret som togs fram
i 1B

D

Radera alla objekt som ligger utanför torvmarkens gräns

D

Beräkna hur stor andel av ytan som är dikespåverkad respektive icke
dikespåverkad och lägg till dessa som attribut

E

Beräkna fragmenteringsindex (Herfindahl) som beskrivs nedan

5. Beräkna fragmentering
I testerna har detta genomförts i excel. Om detta ska omsättas och köras i större skala bör denna
beräkning ske programmatiskt.

Indata: Vektorskikt framtaget i process 4
A

Summera ytan av alla icke dikespåverkade delytor per torvmark

B

För varje delyta enl A, beräkna andelen av totalt icke påverkad yta (enl A,
per torvmark), kvadrera denna

C

Summera den kvadrerade andelen, enligt B, per torvmark, detta ska vara
ett värde mellan 0 och 1.

D

Beräkning enligt C läggs sedan till som attribut till varje torvmark
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