
 

 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för  
Kandidatexamen i Landskapsvetenskap 
VT 2020  
Fakulteten för naturvetenskap 

 

 

Fossil åkermarks synlighet i LIDAR 

Fossil åkermarks visuella potential i 

förhållande till vanliga typer av marktäcket  

 

Emmy Gustafsson & Caroline Olsson 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Författare 
Emmy Gustafsson & Caroline Olsson 

Titel 

Fossil åkermarks synlighet i LIDAR- Fossil åkermarks visuella potential i förhållande till vanliga typer av 
marktäcket 

Engelsk titel  
 
Fossil field visibility in LIDAR- The visual potential of Fossil arable land in relation to common types of 
ground cover. 

Handledare 
Nils Wallin 

Examinator 
Nils-Olof Svensson 

Sammanfattning 

Uppmärksamheten och intresset för LIDAR data har blivit stort under 2000-talet. Som en väletablerad 

fjärranalysmetod uppvisar den resultat att studera och den kritisk frågan är ”Hur bra är egentligen 

resultatet att studera?”. I flera tidigare publiceringar infinner sig ofta en okritisk och positiv inställning till 

tekniken. Fördelaktiga resultat framhävs istället för helhets kritiska granskningar. Tidigt i processen finns 

det en rad olika aspekter, som kan utgöra störningsmoment.  Hur inskanningen av LIDAR gemoförs, samt 

efterbehandlingens process. Den valda fornlämningstypen fossil åkermark, kan bli problematisk. Den 

fossila åkermarkens komplexa systemen kan med felaktiga visualisering döljas. Att kombinera 

höjdmodeller utifrån Hillshade och Slope förhindrar att den fossila åkermarkens system döljs. En annan 

aspekt att ta i beräkning är vegetationen. I vår frågeställning vill vi undersöka hur vanliga marktyper 

påverkar synligheten. Vi valde att utgå från Naturvårdsverkets marktäckesdata och har där tittat på tre 

olika marktyper. Granskog (utanför våtmark), Ädellövskog (utanför våtmark) och Temporärt ej skog 

(utanför våtmark). Av de tre marktyperna uppvisar Temporärt ej skog (utanför våtmark) svårigheter i 

samband med visualiseringen, kvalitén för markytan i höjdmodellaren skiftar avsevärt. Granskog (utanför 

våtmark) har möjligheter, däremot kan resultaten vara skiftande. Ädellövskog (utanför våtmark) har 

enklast material att tolka, med tydliga lämningar som tidigare inte vart registrerade hos FMIS. 
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Abstract  

The attention and interest in LIDAR data has grown considerably during the 2000s. As a well-established 

distance analysis method, it presents results to study and the critical question is "How good is the result 

to study?". I several previous publications there often is an uncritical and positive attitude to the 

technology. Beneficial results are emphasized instead of critical reviews of the whole technology. Early in 

the process, there are several different aspects, which can be disruptive moments. How the scan of LIDAR 

is organized, as well as the post-treatment process. The chosen ancient type of fossil arable land can be 

problematic. The complex systems of the fossil farmland can be hidden with incorrect visualization. 

Combining altitude models based on Hillshade and Slope prevents the fossil farmland system from being 

concealed. Another aspect to consider is vegetation. In our question we want to investigate how common 

types of vegetation affect visibility. We chose to use the Swedish Environmental Protection Agency's 

ground cover data and have looked at three different vegetation types. Spruce forest (outside wetland), 

Nobel deciduous forest (outside wetland) and Temporary non forest (outside wetland). Of the three 

vegetation types, Temporary non forest (outside wetland) presents difficulties in visualization, the quality 

of the ground surface in the height model varies considerably. Spruce forest (outside wetlands) has 

opportunities, however the results can be varied. Noble deciduous forest (outside wetland) has the 

simplest material for interpreting, with remains that have not previously been registered with FMIS. 
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Inledning 

LIDAR innebär Light detection and ranging eller översatt ”detektering och 

avståndsbedömning med hjälp av ljus” (Esri 2019), en internationell term för 

laserskanning. Av oberoende insamlingsmetoder är LIDAR en term som merparten av 

utövarna syftar till (Alexander 2013 A). Termologi för flygburen skanning är ALS 

(Airborne Laser Scanning) och svenskt känt som FLS (Flygburen Laser scanning) 

(Jansson 2009). LIDAR tillhör kategorin aktiv fjärranalys, en fjärranalysmetod som 

innebär att mätverktyget utsöndrar energi som insamlas och tolkas (Harrie 2013). För hela 

Sverige finns idag en inskanning av höjddata, skannad mellan 2009 och 2019 (Henriksson 

2019). Höjddata är främst skannad till studier vid klimatanpassningar och 

klimatanpassningsåtgärder. Samtidigt finns intresse och möjligheter inom flera 

användningsområden, som inom arkeologin (Lantmäteriet 2019 C).  Teknikoptimism är 

ihängande inom flera områden av teknikutveckling, så är även fallet för GIS (Geografiskt 

Informations System). I samband med den nya LIDAR data, har ett flertal publiceringar 

tillkommit. Publiceringarna genomsyras ofta av fördelaktiga resultat eller en okritisk 

synvinkel.  

Problematiken bakom användandet av LIDAR data frambringas av en rad olika 

bakomliggande faktorer. Första steget där själva inskanningen, hanteringen och 

omvandlingen till rasterdata utförs samt i nästa steg även visualiseringen. Genom 

mjukvaran ArcMap framställs med hjälp av visualiseringsmetoderna Hillshade och Slope 

en relativt enkel manövrering. Problematiken med användandet av Hillshade kan 

innebära bortfall av linjeelement som ligger i ljusets riktning (Bakul, Ostrowski & Zaplata 

2014). Vi valde att studera spåren beträffande fossil åkermark. Det finns få publiceringar 

för fossil åkermark i samband med LIDAR. Främst har enklare avgränsade objekt varit 

omnämnda. Vilket leder oss in på problematiken gällande fossil åkermark, den är relativt 

svåravgränsad och byggs ofta på komplexa system. I den aspekten borde LIDAR data var 

applicerbar, ur ett större landskapsperspektiv. Historic England (2018) påpekar även 

betydelsen att förstå hur vegetationen påverkar inskanningen. I Sverige tillhandhåller 

Naturvårdsverket (2019 A) Marktäckesdata. I dag förekommer ej djupare forskning om 

hur marktyperna från marktäcket påverkar synligheten i LIDAR. Vilket skapar en 

efterfrågan på publiceringar som svarar för det i förhållande till den svenska kontexten.    



 

2 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka möjligheterna med LIDAR gällande synligheten för 

fossil åkermark och problematik i förhållandet till marktäcket. LIDAR är en av flera 

aktuella metoder för fjärranalys. Material publicerat kring LIDAR forskning har dock ofta 

en okritisk vinkel. Vi avser därmed att låta materialet få visa sin eventuella användbarhet 

utifrån en kritisk synvinkel. Fossil åkermark är en lämplig lämningstyp med flera olika 

mer eller mindre synliga beståndsdelar. För landskapets sammanhang och den större 

bilden är det dock fördelaktigt att studera hur lämningstypen breder ut sig. Publikationer 

som berör just LIDAR och lämningstypen fossil åkermark med alla dess beståndsdelar, 

är tämligen avgränsat. Problematiken med visualiseringen av LIDAR data ligger starkt 

förankrat i områdets vegetation och täthet. Med hjälp av Marktäckedata kan man enkelt 

avgöra marktyp för uttänkt område inför en undersökning, däremot kvalitén för inskannad 

LIDAR data skiftar därefter.  

Frågeställning 

 

❖ Vilka möjligheter ger LIDAR för studier av fossil åkermark? 

❖ Hur påverkar olika vegetationstyper utifrån Marktäckedata, tolkning av LIDAR 

data? 
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Bakgrund 

Fossil åker 

För definitionen av fossil åkermark behövs en beskrivning för dess olika parametrar. 

Begreppet innebär en sammanslagning av flera olika typer av åkermark och hur de kan 

yttra sig i landskapet. Att enbart kalla ett markstycke för fossil åker, innebär att man inte 

lägger någon vidare förklaring till vad, varför och hur? (Green 1997).  

Enligt Green (1997) finns det tre geometriska huvudformer block, band och 

oregelbunden. Blockparceller måste ha minst två parallella sidor var och till följd av detta 

uppstår en kvadratisk eller rektangulär form. Bandparceller definieras likt block, men 

skiljer sig då till en mer avlång form. Oregelbundna parceller har likt namnet en 

oregelbunden form, som ofta är anpassad till terrängen. Ytmässiga former skapas av den 

odlade ytan. Parcellens avgränsningar utgörs av den kant mot angränsande terräng som 

parcellen avslutas mot. Vanligaste formerna är terrasskant/ åker hak, vall, stensträng, dike 

och fåra.  

Ett röjningsröseområde kan inordnas i ett stort antal olika agrarhistoriska lämningar, som 

även kan beskriva olika brukningstekniker och växtekologiska odlingsmetoder i 

historien. Eftersom röjning av områden kan förekomma i annat fall än odling, behövs 

enligt Green (1997) en tydligare benämning på de områdena med röjning i relation till 

odling. Dessa områden skulle vi då kalla odlingsrösen istället för röjningsrösen. 

Röjningsröseområden kan sorteras till tre olika kategorier, beroende på hur rösena är 

upplagda (Green 1997). 

 

❖ Hand, tillkom under 1800-talet eller tidigare 

❖ Hjälp av dragdjur, tillkom under 1700-talet fram till 1900-talet  

❖ Maskin, tillkom under 1900-talet.  

 

De sistnämnda kategorierna är vanligtvis enkla att identifiera, till följd av de 

söndersprängda eller ibland borrade stenblocken. För rösen där stenarna är mindre i 

storlek blir en datering svårare (Green 1997).  
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Området 

Linderödsåsen omfattar södra delen av Kristianstads kommun och norra delen av Hörby, 

Sjöbo och Tomelilla kommuner. Från de nordvästra delarna framträder en kuperad 

terräng, vilket avtar gradvis med mer låglänt och flackare landskap i de sydöstra delarna 

av åsen. Åsen är en urbergshorst som sträcker sig från nordväst till sydost, med varierad 

höjd över havet mellan 100 och 200 meter (Reiter 2007).   

 

Linderödsåsen karakteriseras av tämligen opåverkad natur, den branta topografin bidrar 

starkt till karakteristisk topografisk miljö blandad med skogsmosaik och öppna fält. 

Karakteristiskt för området är de stora bokskogarna. Även granskog förekommer på 

tidigare brukade ängar och betesmarker (Reiter 2007). Tillsammans utgör variationen 

viktiga landskapselement och till följd av den topografiska variationen inhyser området 

mycket fossil åkermark. Vilket indikerar på ihållande brukningskontinuitet, vilket frångår 

skånska slättens kontext (Reiter 2007). Indikationer på tidigt brukade och bebodda 

marker finns specifikt i de nordvästra delarna. De ingår i ett större centralskånskt område 

med mycket fossil åkermark. Detta kan ses i form av åkerkanter och stenrösen dolda i 

skogen (Reiter 2007).  Bebyggelsen i områdena består idag av utspridda byar med 

åtskillig omgivande gårdar. Vilka uppstått efter utskiftningen samt genom 

hemmansklyvningar. Det befintliga jordbruket är småskaligt med många bevarade 

kulturbärande landskapselement (Reiter 2007).  

 

I ett område i Östra Sönnarslöv har kartering av fossil åker utförts av Per Connelid 

tillsammans med Caroline Hulting- Lindgren. Karteringen är sammanställd i en 

kulturlandskapsinventering 2013, en fördjupad detaljkartering 2014–2015 samt en 

ytterligare detaljkartering 2014–2016. Karteringen har gjorts i sammanband med 

utbyggnad av E22:an samt en vindkraftspark (Hulting- Lindgren & Connelid 2016) (Figur 

2). 
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Figur 1.  Utvalda undersökningsområden baserade på (Figur 7 & 8) markerade i rött, Kartering och kalibreringsområde markerat i 
blått. Övrig mark står för all annan mark utöver de tre utvalda marktyperna. Marktäckedata (Naturvårdsverket 2018 A). 
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Marktäckedata 

Nationella Marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering över Sverige. Karteringen 

genomfördes senast 2019, med en plan att uppdatera data vart femte år (Naturvårdsverket 

2018 A). 

 Marktäckedata har många fördelar som flera aktörer inom miljöområdet kan få 

användning av. Det utgör ett bra underlag för bland annat kunskap inom biologisk 

mångfald, ekosystemtjänster, hållbar markanvändning samt samhällsbyggnad- och 

planering. Tillgängligheten hos Naturvårdsverket ökar användningen av underlaget 

(Granqvist 2019).   

Det finns två olika baskikt att hämta hem hos Naturvårdsverket, den generaliserade och 

den ogeneraliserade. Båda produkterna levereras i rasterformat med 10 meters upplösning 

och en minsta karteringsenhet ner till 0,01 hektar och är indelade i 25 klasser i tre 

hierarkiska nivåer (Naturvårdsverket 2018 A). I första stadiet av inskanningen är det 

ogeneraliserade basskiktet pixelbaserat. Vidare inhämtas information till 

efterbehandlingen, av det pixelbaserade basskiktet. Där ändras den dominerade 

skogsklassningen och tilldelas ett och samma objekt (Naturvårdsverket 2018 A). 

Sammanställningen av den ogeneraliserade produkten bildar ett första resultat och utifrån 

den skapas en generaliserad produkt (Naturvårdsverket 2018 A). En påföljd vid valet 

gällande generaliseringsmetod kan bli att exploaterad mark överdrivs på bekostnad av 

övriga klasser. Ytor mindre än 0,25 hektar i närheten av exploaterad mark kan genom 

generalisering förenklas till exploaterad mark (Naturvårdsverket 2018 A). 

Grundprincipen för generaliseringen inom NMD är att alla klasser förutom exploaterad 

mark generaliseras till minsta redovisningsenheten på 0,25 hektar (Naturvårdsverket 

2018 B).  

Definitionen och beskrivningen av marktyperna är hämtad från Riksskogstaxeringen och 

Nationella Inventering av Landskap i Sverige (Ahlkrona et al. 2018). Nackdelarna med 

Marktäckedata är de olika inskanningsperioderna och vad som bedöms som vad, 

beroende på tidpunkt för inskanningens genomförande. Förslagsvis äldre hyggen med 

dålig/ingen återväxt mindre än 5 meter kan bli öppen mark istället för skog, vilket kan 

förekomma från mellersta Sverige och uppåt norr på lågproduktiv skogsmark. I den 

ogeneraliserade produkten är exempelvis skogsmark träddklädd mark, eftersom 

skogsmark har ett högre minsta arealkrav.   
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Länsstyrelser, SCB och Metria står för granskning av Marktäckedata (Naturvårdsverket 

2018 A). Deras granskning är indelad i tre kategorier; 

Bra noggrannhet, motsvarar >80 %.  Acceptabel noggrannhet, mellan 70 % och 80 %. 

Otillräcklig <70% noggrannhet (Naturvårdsverket 2018 A). 

Definition av utvalda marktyper  

Följande marktyper är ett resultat av analyser utifrån marktäckesdata. Metod och 

tillvägagångssätt för val finns under metod del 2 och resultat del 1. 

Granskog (utanför våtmark)  

 “Träbeklädda områden utanför våtmark med en total krontäckning på >10% 

och>=70% av krontäckningen utgörs av granträd. Trädhöjd är >5 m.” (Ahlkrona et al. 

2018). Noggrannheten bedöms acceptabel (Naturvårdsverket 2019 A). 

Ädellövskog (utanför våtmark) 

“Trädbeklädd område utanför våtmark med en total krontäckning på >10%,>=70% 

utgörs av lövträd och>=50% av krontäckning utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m.” 

(Ahlkrona et al. 2018). Triviallövskog och ädellövskog kan i vissa fall vara svårt att 

särskilja. Acceptabel noggrannhet bedöms men är under vissa fall otillräckliga 

(Naturvårdsverket 2019 A). 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 

”Öppen och igenväxande hyggen, stormfällda områden eller brandfält utanför våtmark. 

Trädhöjd är >5 m. Förtydligande; Igenväxande övrig öppen mark som inte varit 

avverkat, stormfällt eller brandfält kan också ingå.” (Ahlkrona et al. 2018). Bedöms 

karterat med bra noggrannhet (Naturvårdsverket 2019 A). 
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LIDAR 

Som tidigare nämnts står LIDAR för ”Light detection and ranging” översatt – 

`detektering och avståndsbedömning med hjälp av ljus` (Esri 2019). Insamling från flyg 

FLS (Flygburen laserskanning) är den teknik som använts för Laserdata NH 2019 

(Lantmäteriet 2019 C). 

Tekniken bakom Flygburen laserskanning  

Tekniken bakom laserskanning utgår från att sända ut laserstrålar för att samla mätvärden. 

Resultatet blir flera olika uppmätta mätpunkter samlade i ett punktmoln (Alexander 2013 

A). För att samla in data till punktmolnet appliceras tre grundläggande principer (Jansson 

2009) 

1.     Avståndet mellan mätverktyg/skannern och träffytan. 

2.     Distribution av mätpunkter. Antalet laserpulser per kvm. 

3.     Redovisning för geografiskt läge per mätpunkt. 

Bearbetning av data  

Vid insamlingen skannas marken i flera olika stråk som överlappar varandra. Vilket ger 

en ökad punkttäthet vid överlappningsområdena. Genom stråkutjämning anpassas stråken 

till varandra och förs samman till större block och rätt koordinatsystem. För det används 

kända stödpunkter som finns utmärkta i fält (Harrie 2013). Resultatet av skanningen, från 

de insamlade mätpunkterna innebär däremot inte rakt av en korrekt bild av landskapet, 

utan visar mätvärden för allt som laserpulserna reflekteras från. Punktmolnet innehåller 

därför olika missvisande extremvärden, enklast förklarat av att laserstrålen kan studsa 

mot exempelvis en fågel och där returnera en mätpunkt (Harrie 2013). Avgörande för 

användning av punktmolnet är en vidare bearbetning, där resultatet från flygskanning 

vanligen levereras som ett punktmoln i vektorformat. Punktmolnet symboliserar nu en 

DSM (Digital surface model), med alla utstickande objekt tillsammans med markytan 

(Hesse & Kokalj 2017). Samtidigt har också alla punkter ett höjdvärde och kan därför 

också användas som en DEM (Digital elevations model). För vidare tolkning av data 

krävs klassificering, själva skapandet av klassificeringen sker genom att identifiera värdet 

för punkterna (Harrie 2013). Ett exempel på klassificering kan vara mark, vatten och 

broar, samt oklassificerade punkter (Lantmäteriet 2019 C).  
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Rasteromvandling  

Utifrån syfte kan man med klassificeringens utvalda punkter skapa digitala höjdmodeller 

(DEM). Med enbart mark punkter skapas markytan. DEM kan lagras både som vektor 

och raster (Harrie 2013). Utifrån DEM kan data bearbetas ytterligare och aspekter som 

sluttningslutning, sluttningsriktning etcetera kan analyseras i en DTM (Digital Terrain 

Model). När höjddata syns i rasterformat har det ofta interpolerats fram till en DTM med 

ursprung från laserskanning (Harrie 2013). Utan interpoleringen kan resultatet bli 

missvisande (Hesse & Kokalj 2017). Interpoleringen kan ske på flera olika sätt ex. 

binning och triangulering (Harrie 2013). 

Tillgängliga data 

Idag finns via Lantmäteriet Laserdata NH (Ny Höjdmodell). Data för NH (Ny nationell 

höjdmodell) är insamlad med flygburen laserskanning. Inskanningen resulterar i ett moln 

av laserpunkter med de kända lägena i plan och höjd (Lantmäteriet 2019C). Inskanningen 

har pågått från 2009 till 2019 (Lantmäteriet 2019C). Linderödsåsen ingår i 4 scannings 

områden, som alla skannats under april månad 2010(Lantmäteriet 2019 E).    Laserdata 

NH inskanningsparametrar är punkttätheten 0,5–1 punkt per/m², flyghöjd över marken 

1700–2300 m, skanningsvinkel max ± 20º, stråkövertäckning 10–20% samt träffyta på 

mark 0,4–0,9 meter, beroende på flyghöjd. De laserskanningsinstrument som används 

kan skapa minst fyra ekon från samma laserpunkt. Det som bör påpekas är att när fler än 

fyra ekon lagras från laserpulserna, lagras enbart de antalet som standarden klara av 

(Lantmäteriet 2019C).    
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Punktklassning och Punkttäthet i NH 

Punktmolnet är klassificerat i mark, vatten, bro eller oklassificerad. Vegetation ingår i 

övrigt. ”Riktigheten i klassningen är överlag bra, men viss felklassning förekommer.” 

(Lantmäteriet 2019 C). En av anledningarna är teknikbegränsningarna för 

laserskanningen då ekon på nära avstånd (ca 2 meter) efter ett föregående eko inte kan 

registreras. Felklassningen kan exempelvis innebära att vegetation klassas som mark. 

Vegetationen kan också vara för tät, exempelvis buskage vilket leder till att inga 

laserpulser kan tränga igenom mot marken. Om någon av faktorerna orsakar fullständigt 

bortfall av punkter på markytan kan vegetationen ovanför bli klassad som mark 

(Lantmäteriet 2019 C).  Låg och tät vegetation är problematisk eftersom det lätt blir fel 

klassat som markyta (Kulla & Mörtberg 2012). Områden som kalhyggen med stor 

påverkan av markberedning är enligt Lundgren & Owemyr (2010) den marktyp som har 

störst felaktighet till följd av punkttätheten. Störningsproblem som stubbar, ris och 

samlade högar blir felaktigt markyta alternativt kan det också ge falska indikationer på 

lämningar likt rösen. Felklassningen kan samtidigt också verka motsatt och dölja 

impediment som i fält är synliga. Stenmurar kan ha som klassats som markyta till följd 

av varit låg punktätheten (Willén & Mohtashami 2017).   

Historic England  

Historic England hänvisar vidare till Environment Agency för hämtning av höjddata. Den 

lägsta upplösningen som erbjuds är LIDAR Composite DTM 25cm Index (Historic 

England 2015). För noggrannheten vid höjd finns ett krav på att höjd felet inte får vara 

större än ± 15 cm, dock anses det ligga på ± 5 cm. Den horisontella noggrannheten i 

LIDAR data är ± 40 cm (Environment Agency 2020). Främst hänvisas mjukvaran Relief 

Visualisation Toolbox (RVT) (Barber & Mills 2007).   
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Kulturmiljö LIDAR 

Generellt för LIDAR data är punktelement röjningsrösen lättare att upptäcka. Linjära 

element som exempelvis terrasskanter har en känsligare form och är beroende av att rätt 

visualisering tillämpas (Jansson 2009). I Riksantikvarieämbetets DAP (Digital 

arkeologisk process) genomfördes 2014 en sammanställande rapport över möjligheterna 

för fjärranalysmetoder inom svensk kulturmiljövård (Törnqvist & Lindeberg 2014). I 

resultatet framgår det att den faktiska avgränsningen och plats för fornlämningar ofta kan 

vara svårbedömd. Det kan dock bidra till en djupare landskapsförståelse och samtidigt 

identifiera fler fornlämningar, fördelaktigt då genom LIDAR. Riksantikvarieämbetet 

anger att lämningar över 3 meter är lämpliga att studera med fjärranalys (Törnqvist & 

Lindeberg 2014). För Historic England är det idag en etablerad arbetsform, med stor 

användningspotential inom både arkeologi, för byggnadsbevarande åtgärder och 

konservation (Barber & Mills 2007). Enligt Historic England (2018) fungerar det speciellt 

bra för att undersöka större områden. Resultatet och tolkningen är emellertid starkt 

förknippat med förståelsen för tekniken (Historic England 2018). Länsstyrelsen Dalarna 

står tillsammans med Benedict Alexander för en stor del av de publiceringar som gjorts i 

Sverige. I projektet ”Kartläggning av Dalarnas fäbodar” som påbörjades 2006, användes 

laserskanning i kombination med historiska kartor, med syfte att testa laserdata som 

arbetsmaterial vid kartläggning av lämningar i skogsmark. Karteringen av Dalarnas 

fäbodar kom sen att ligga tillgrund för en metodutvärderingsrapport som sammanställer 

dåvarande forskningsläge åt Länsstyrelsen Dalarna (Jansson 2009). Vid bearbetning av 

NHH kan agrara lämningar framträda fördelaktigt om förutsättningarna är gynnsamma 

(Alexander 2013 B). Enligt Alexander har laserskanningen en stor potential för 

användning inom kulturmiljövård och arkeologi. Tekniken kan förbättra både 

handläggning, tillsyn och underlätta inventeringar av tidigare ej observerade lämningar. 

För fältarbete och landskapsanalyser kan det vara en tidseffektiv metod. Ytterligare kan 

det under bra förhållanden även gå att studera skador på fornlämningar (Alexander 2013 

A).  

Under 2017 utförde Skogsforsk en rapport i syfte att kartera fornlämningar i skogsbruket. 

I huvudsak inriktar sig rapporten till personer inom skogsbruket för att minska de skador 

som kan uppstå på fornlämningarna i samband med röjning och plantering av 

produktionsskog. Sammanfattningsvis framkommer det att visualiseringsmetoderna är 

bra underlag för kartering av de flesta forn- och kulturlämningar i skogsbruket, däribland 
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odlingsrösen samt linjära strukturer kopplat till odlingslandskapet. Även om metoderna 

var bra finns visa svårigheter med karteringarna genom visualiseringen, som skulle 

behöva bekräftas i fält. De påpekar även att med en högre punkttäthet skulle underlaget 

möjligtvis påvisa felaktiga punkt - och linjeelement (Willén & Mohtashami 2017).   

Transportstyrelsen har under 2018 undersökt potentiella verktyg i samband med 

exploatering. Laserskanning uppges vara en kostnadseffektiv metod för att framställa 

DTM terrängmodeller. Däremot bör den användas i kombination med fältbesök för en 

slutgiltig utvärdering av observerade element (Alexander et al. 2018). 

Vegetation LIDAR 

Enligt Historic England (2018) har LIDAR- data stora fördelar i skogsmark gentemot 

andra tekniker. Genom att sortera bort vegetationspunkterna kan man skapa ett oerhört 

fördelaktigt material utifrån markytan att studera. Inför undersökningar är det viktigt att 

veta vilken vegetationstyp som täcker området man ska undersöka, parallellt också hur 

vegetationen påverkat punkttätheten (Historic England 2018). Flera studier har undersökt 

noggrannheten för lutning och vegetation i NNH höjddata (Nationella Höjddata) (Kulla 

& Mörtberg 2012; Lundgren & Owemyr 2010). En viktig parameter är när på året 

skanningen genomförts. Södra Sverige är skannat under lövfriperiod, vilket ger 

möjligheter att återge ett bra material gällande höjddata (Kulla & Mörtberg 2012). Kulla 

och Mörtberg (2012) beskriver att vegetationens täthetsgrad kan ha påverkan. I deras 

undersökning av besvärliga terrängtyper framkommer att låg granskog kan ha en sämre 

punktträffhet än snårigt buskage och grästuvor (Kulla & Mörtberg 2012).  
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Metod del 1 

Metodavsnittet är uppdelat i två delar. Första delen avser att redogöra för hur 

höjdmodellerna producerats, kalibreringsområde och visualisering. Del ett innehåller 

också en redogörelse för främst använda visualiseringstekniker och tillhörande 

inställningar. Del två innehåller analys av marktäcket och metoden för 

undersökningsområden. 

Höjdmodeller  

Laserdata NH 2019 levereras i Laz format. Första steget blir en omvandling till Las. 

Genom verktyget Laz2Las omvandlades filerna. Efter omvandling till Las filer användes 

programvaran Arcpro och toolbox LAS Dataset, create las dataset. Med toolbox 

Conversion Tools konverterades Las filen till raster. Enbart markpunkter omvandlades 

till raster med Triangulation, Natural Neighbor. Cellerna för raster storleken sattes till 

0,5. 

Renritning 

Utifrån den visualiserade data renritades Östra Sönnarlöv 405:1 och element synliga i 

Hillshade eller Slope markerades som punktelement, linjeelement och stenmur (Figur4). 

Linjeelement innefattade objekt tolkat som eventuella terraskanter, åker hak samt 

stenvallar. Kategoriseringen punktelement innefattade rösen av varierad sort, utan 

storleksbedömning. 

Rektifiering 

Pär Connelids karterings underlag över Östra Sönnarslöv rektifierades. Reifieringen av 

område genomfördes utifrån Ortofoto (GSD-Ortofoto © Lantmäteriet 2019).  
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Hur visualiseras bilden 

Visualiseringen av höjddata kan utföras med flera olika metoder och mjukvaror. Arcmap 

är en av många mjukvaror, som är vanligt förekommande inom flera GIS relaterade 

arbetsområden. Visualiseringstekniker som Hillshade, Slope, Aspect osv, finns 

tillgängliga via Arcmap (ArcGIS Desktop 2019 A; ArcGIS Desktop 2019 B). Historic 

England hänvisar till en annan mjukvara, The Relief Visualisation Toolbox (RVT) 

(Barber & Mills 2007). Visualiserings verktyget SVF (Sky- wiew factor), ingår i (RVT) 

och har fått bra kritik (Bakul, Ostrowski & Zaplata 2014).  

 

Utifrån Štular et al. (2012) jämförelser av olika visualiseringar föll valet på SVF om 

endast en metod skulle tillämpas för alla terrängtyper. Av alla testade 

visualiseringsmetoder anses SVF och Slope gradient fördelaktigast för svår terräng. Slope 

gradient och Gaussian trend removal passar bäst för sluttande terräng. Colour casted 

DEM tillsammans med Trend Removal är fördelaktigt på flat terräng. SVF och Gaussian 

trend removal fungerar bäst för blandad terräng (Štular et al. 2012).  

 

Som Cowley (2011) beskriver är de avancerade interpolationsteknikerna inte alltid är de 

bästa, utan han menar att enklare kombinationer av Hillshade och Slope kan ge ett bra 

resultat och är fördelaktigt nog också relativt lätt att framställa. Nackdelen med en 

Hillshade blir dock att den inställda ljusriktningen kan dölja linjeelement placerade längs 

med ljusets riktning. För att undgå detta problem kan ljusriktningen spridas med en sådan 

inställning att det kommer från flera olika riktningar (Hesse & Kokalj 2017).  Bennet et 

al. (2012) genomför en jämförelse av teknikerna Slope, Aspect, principal components 

analysis of shaded relief models (PCA), local relief modelling (LRM) och sky-view factor 

(SVF). Det sammanfattande resultatet visar att Slope och Aspect är enklast att manövrera 

(Bennet et al. 2012). Utifrån Willén & Mohtashami (2017) undersökningar i skogsmark 

baserade på en 1 meters DTM anses Hillshade (Metria) och Multiple hillshade vara de 

främst användbara visualiseringarna i deras undersökning. Om bedömningen ansågs 

osäker insisteras ett fältbesök (Willén & Mohtashami 2017). 
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Slope 

Visualisering utifrån Slope beräknar sluttningslutning i rasterskiktet, med resultat i 

lutningsprocent eller lutningsgrad (ArcGIS Desktop 2016). Om Slope-resultatet 

konverteras till att visualiseras i omvänd gråskala fungerar de bättre för tolkning (Hesse 

& Kokalj 2017). Så länge beräkningen utförs för områden med rimlig lutning kan Slope 

åskådliggöra väldigt små markförändringar Challis et al. (2011). “In most circumstances, 

well defined archaeological features, whatever their orientation, will be most clearly 

visible on models of slope severity. We suggest that this, rather that hill‐shading, is a 

more appropriate general visualization method for most circumstances.” (Challis et al. 

2011 s.287). 

 

 

Tabell 1.Slope visualiseringsinställningar utifrån källmaterial 

 

 

 

 

 

 

SLOPE Terräng Kommentar 

Källa Inställning Flat Generell Kuperad 
 

Bennet et.al. (2012). Kartorna är visualiserade i 

greyscale 

[⁰] [⁰] [⁰] 
 

Challis et al.  

(2011) 

Greyscale  [⁰] Mindre 

fördelaktig för 

"kam" och 

"fåra" 

[⁰] [⁰] Fungerar 

bra, väldigt 

små 

förändringar 

syns 

Slope anses 

fördelaktigast 

Cowley (2011) - [⁰] [⁰] [⁰] 
 

Hesse & Kokalj 

(2017) 

Recommended histogram 

stretch, Inverted greyscale 

presentation works best 

Linear stretch,  

0–15⁰ 

Linear 

stretch, 

 0–50⁰ 

Linear stretch, 

0–60⁰ 

 

Štular et.al. (2012) Kartorna är visualiserade i 

greyscale 

[⁰] [⁰] [⁰] 
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Hillshade  

En av de vanligaste visualiseringsmetoderna för bearbetning och visualisering av (DEM) 

höjdmodeller är Hillshade (Bakula, Ostrowski & Zaplata 2014). Hillshade har flera 

betydande fördelar som till exempel enkelhet i databearbetning. Betydande parametrar är 

Azimut/ Solen vinkelriktning (90 grader öst) och Sun elevation/ Höjdvinkel-

Lutningsvinkel (45 grader standard) (Harrie 2013).  

 

Nackdelarna med denna metod är synligheten för linjära element som är parallella med 

ljusstrålarna och därför döljs (Bakul, Ostrowski & Zaplata 2014; Hesse & Kokalj 2017). 

En standardinställd Hillshade kan också kombineras med en vertikal skuggning för ett 

bättre resultat (Hesse & Kokalj 2017). En ytterligare lösning är en RGB (Bakul, 

Ostrowski & Zaplata 2014). En RGB (Red Green Blue) färgad kompositbild som skapas 

genom att utgå ifrån en Hillshade från 3 olika riktningar kan synkas med de olika 

färgkanalerna. (Devereux et al. 2008; Hobbs 1999). 

 

Tabell 2 Hillshade visualiseringsinställningar utifrån källmaterial 

 

 

 

 

 

 

 

HILLSHADE Terräng 

Källa Inställning Flat Generell Kuperad 

Hesse & Kokalj (2017) Sun azimuth [°] 315 315 315 

Sun elevation angle [°] 5 35 >45 

Štular et.al (2012) Sun azimuth [°] 315 315 315 

Sun elevation angle [°] 45 45 45 

Willén & Mohtashami (2017) Sun azimuth [°] 315 315 315 

Sun elevation angle [°] 45 45 45 
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Utifrån flera Hillshade från olika riktningar kan man också visualisera PCA (Principal 

Component Analysis), vilken är komplex och behöver huvudkomponenter från sexton 

Hillshade (Bakul, Ostrowski & Zaplata 2014; Hesse & Kokalj 2017). Hillshade bilderna 

skapas genom att förändra solvinkelriktningen för att omfamna hela horisonten. Vid 

manuell tolkning ger PCA goda resultat (Bakul, Ostrowski & Zaplata 2014).  Hillshading 

from multiple directions är en förenklad PCA som skapas av fyra olika riktningar (Willén 

& Mohtashami 2017). 

 

 Tabell 3 Visualisering inställningar PCA utifrån källmaterial 

 

 

 

 

PCA Terräng Kommentar 

Källa Inställning Flat Generell Kuperad 
 

Challis et al. (2011) Sun azimuth [°] 22,5 22,5 22,5 Kan lösa problem med 

Hillshade från en riktning 

Sun elevation angle [°] - - - Visualiseras i greyscale eller 

falsk RGB 

Harrie (2013) Sun azimuth [°] - - - 
 

Sun elevation angle [°] 45 45 45 Standard 45°  

Hesse & Kokalj (2017) Sun azimuth [°] 315 315 315 
 

Sun elevation angle [°] 5 35 >45 
 

Štular et.al.  (2012) Sun azimuth [°] - - - 16 vinklar 

Sun elevation angle [°] 45 45 45 



 

18 

Figur 2. Pär Connelids karterade och renritade område vid Östra Sönnarslöv 405:1. Källa: 
Hulting-Lindgren & Connelid 2016.   

Visualisering  

Visualiseringen utfördes i Arcmap utifrån inställningarna i Tabell 4. Slope och Hillshade 

användes. PCA testade ej då den bedömdes onödigt avancerad och gav enligt litteraturen 

ett resultat likvärdigt med valda tekniker.  

Tabell 4. Utvalda visualiseringstekniker vi har valt att använda och inställningar.  

 

Kalibreringsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOPE Greyscale 

HILLSHADE Sun azimuth [315°] Sun elevation angle [45°], Z-faktor inställd på 3 
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Figur 4. Slope över kalibreringsområde. Källa: Laserdata 
NH 2019 © Lantmäteriet. 

Figur 5 Renritning av kalibreringsområde, (i Öst ligger ett större område med 
röjningsrösen de är ej utritade då de inte ingår i området för den tidigare karteringen, 
dock syns de tydligt i lidar data (Figur 3 & 4).  

Figur 3 Hillshade över kalibreringsområde. Källa: 
Laserdata NH 2019 © Lantmäteriet. 
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Metoddiskussion Del 1 

Att inte utföra någon form av interpolering och göra en direktpunktsmolns- rasterisering 

kan skapa en missvisande visualisering speciellt för skogsmark (Hesse & Kokalj 2017).  

Möjliga alternativ i ArcPro för interpolering utgjordes av Binning eller Triangulering. 

Lantmäteriet använder sig av Triangulering i samband med den höjddata som finns 

tillgänglig som färdigt raster (Lantmäteriet 2019 B). Hesse och Kokalj (2017) nämner 

också triangulering som lämplig metod. Vi valde att testa båda metoderna men till följd 

av det likvärdiga resultatet användes triangulering. Storleken för cellerna i rastret sattes 

till 0,5, motiverat av punkttätheten i Laserdata NH uppges till 0,5(Lantmäteriet 2019 C).  

Viktigt att poängtera är att noggrannheten för punkterna kan variera starkt till följd av 

vegetation. Kulla & Mörtberg (2012) beskriver problematiken med tätheten på 

vegetationen. Där en ökad täthet av vegetationen ger en minskad punkttäthet för markytan 

(Kulla & Mörtberg 2012). Lantmäteriet påpekar också problematiken med just 

punkttätheten. För områden med tät vegetation kan punkttätheten vara hög, men 

träffytorna blir istället fördelad på vegetationen, vilket leder till otillräckligt antal mark 

punkter. För en djupare förståelse om hur fossil åkermark kan framträda i LIDAR data, 

studerades ett tidigare karterat område (Figur 2).  

Det är viktiga att tänka på är att den fossila åkermarken är uppbyggd av komplexa system, 

som ibland kan visa sig som just parallella linjära element (Green 1997). Detta kan skapa 

en problematisk situation om inte rätt visualisering tillämpas. Cowley (2011) beskriver 

under första stycket i avsnittet för visualisering, vikten av just visualiseringens 

inställning.  

Om enbart en Hillshade från en riktning används kommer alla element i ljusets riktning 

att döljas (Cowley 2011). Detta skulle kunna skapa en felaktig tolkning av hur komplext 

ett område med lämningar faktiskt kan vara.  Bennet et.al. (2012) visar i sin jämförelse 

av olika analyseringstekniker att vissa visualiseringsmetoder också kan verka motsatt. 

Mönster som visuellt beter sig likt lämningselement kan ge falskt resultat. Det är viktigt 

att föra resonemang då tolkningen baseras på ytmässiga impediment, vilket kan ha 

uppkommit av andra skäl än just en bevarad lämning. Willén och Mohtashami (2017) 

nämner LIDAR data som en tolkning av strukturer, dä kan det därför i osäkra fall var 

väsentligt med fältbesök för bekräftelse.  
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Riksantikvarieämbetet anger att lämningar över 3 meter är lämpliga att studera (Törnqvist 

& Lindeberg 2014). Fossil åkermark kan i det avseendet vara svårtolkat, då lämningarna 

ofta visuellt kan uppfattas som långsmala element om man inte ser till de komplexa 

system som Green (1997) beskriver.   

Valet på visualisering metod föll på Hillshade och Slope (Tabell 4). Valet motiveras av 

att Hillshade är enkel att producera och skapar ett välbekant data att tolka (Willén & 

Mohtashami 2017) (Tabell 2). Dock som tidigare nämnts fungerar den inte ensam (Tabell 

1). Därför kompletterades den med en Slope för att minska risken för att linjära element 

skulle hamna i felaktig visualisering och ligga dolda (Tabell 1). Enligt Štular et.al. (2012) 

användes Slope av flera yrkespersoner för analys av områden med svår och lutande 

terräng.  Challis et al. (2011) och Bennet et.al. (2012) anser att Slope ger bäst resultat 

jämför med Hillshade.  

PCA nämns som användbar teknik och bör därför finnas med i beräkningen, nämns av 

många källor som fördelaktig (Hesse & Kokalj 2017; Challis et al. 2011; Štular et.al.  

2012)(Tabell 3). Den utgör en alternativ teknik som skulle kunna ersätta Slope och 

Hillshade. Men ger troligen ett likvärdigt resultat, dock betydligt mer svårmanövrerat. 

För visualisering använder Historic England RVT, en mjukvara med fler 

visualiseringsmöjligheter där också PCA ingår.  
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Metod del 2 

Avgränsning Linderödsåsen Marktäckedata 

Marktäcket avgränsades efter Hela Sverige, 

Södra Sverige (Götaland), Skåne Län och 

Linderödsåsen (Figur 6). För större 

avgränsning av Linderödsåsen användes det 

skånska landsbygdsprogrammets indelning 

av landskapstyper (Reiter 2007) (Figur 1). 

Kartan över Linderödsåsens indelning 

rektifieras emot Terrängkartan (© 

Lantmäteriet 2020).  

Analys Marktäcke  

För att ta reda på utbredningen av marktäcket 

analyserades klassificeringarna. Genom att 

multiplicera antalet celler per marktyps 

klassificering med rastrets cellstorlek 

beräknades arean för varje marktyp.   

 

Utvalda UO 

Vi valde sedan ut de tre marktyper som hade störst andel av fossil åker och område med 

fossil åkermark, samt ingick i topp fem vanligaste marktyper för hela Sverige, södra 

Sverige, Skåne och Linderödsåsen (Figur 7 &8). UO valdes utifrån områden med störst 

andel av vald marktyp, främst utan inslag av andra utvalda marktyper. Med fossil 

åkermark vars beskrivning indikerade på terrasseringar samt storlek i förhållande till 

resterande UO.  

Fossil åkermark  

För analys över vilka marktyper som innehöll flest lämningar av fossil åker och områden 

med fossil åkermark kördes intersect (Arcmap) mot marktypslagret. Arean för 

överlappning marktäcke/fossil åker räknades ut.  

Figur 6. Sverigekarta med indelning. 
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Höjdmodeller  

Höjdmodellerna för varje utvalt UO producerades enligt tekniken under rubriken 

höjdmodeller i metod del 1.  

Visualisering UO 

Visualiseringen av undersökningsområdena genomfördes enligt samma princip som för 

kalibrering området, utifrån inställningarna i Tabell 4. 

Renritning 

Varje UO renritades utifrån synliga impediment i LIDAR som även bekräftades i fält. 

Impediment kategoriserades till linjeelement och punktelement. Kategoriseringens 

linjeelement innefattade objekt tolkat som terraskanter, åker hak samt stenvallar. 

Kategoriseringen punktelement innefattade rösen av varierad sort, utan 

storleksbedömning.  

Fältarbete 

Fältarbetet syfte var att bekräfta om impediment synliga i visualiseringen stämde överens 

med Fmis och egen bedömning. Fältbesöken utfördes under två dagar. Papperskartor över 

varje UO i likhet med renritningarna (Figur 1) tillsammans med ortofoto och terrängkartor 

användes. För ytterligare navigering användes kompas och GPS via telefon. Enbart 

synliga element utifrån visualisering och renritning besöktes grundligt. Övriga delar av 

UO studerades översiktligt. Impediment enbart synliga i fält observerades men 

undersöktes ej och finns därför inte med i tabeller.  
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Metoddiskussion Del 2 

För att kunna ta fram relevanta undersökningsområden genomfördes en jämförelse av 

vilka vegetationstyper som är vanligast i hela Sverige, södra Sverige, Skåne och 

Linderödsåsen. Södra Sverige avgränsades till Götaland.  

Marktäckedata (Naturvårdsverket 2018 A) uppdateras vart femte år och återger därför en 

bild inom rimligt tidsavsnitt, laserdata NH har genomförts mellan 2009 och 2019 

(Lantmäteriet 2019 A). För de utvalda områdena har skanningen genomförts under 2010, 

vilket skapar en differens på 9 år för höjddata inskannings tid och marktäckets senast 

variation. Det bedöms dock ej störa marktyperna Ädellövskog (utanför våtmark) samt 

Granskog (utanför våtmark). Temporärt ej skog (utanför våtmark) bedöms dock påverkas 

av tidsdifferensen. Enligt definitionen av marktypen är den i ett tidigt igenväxande 

stadium. Vilket innebär att om skanningen för höjddata utförts för 9 år sedan, kan inte 

marktäckets klassificering från 2019 ge ett aktuellt resultat av vegetationens status vid 

tidpunkten för inskanningen 2010. 

 För beräkningen av marktäckets utbredning, multiplicerades antalet celler per mark typ 

mot cellstorlek i rastret. Värdet för varje cell kan dock innebära något missvisande värde, 

då varje cell i ett raster bara innefattar det värde som utgör störst del (Harrie 2013). Därför 

finns det en potentiell differens mellan marktäckestypens klassning och faktiska 

verklighet. Marktäckedata har en noggrannhet på 10 meter upplösning (Naturvårdsverket 

2018A). 10 meters noggrannheten för Marktäckedata innebär att rastret utgörs av 10*10 

meters rutor. För att skapa ytterligare noggrannhet skapades därför en buffert på 10 meter 

på varje vegetationstyp och för varje utvalt område.  

Enbart synliga objekt i LIDAR besöktes. Resultatet besvarar alltså enbart hur mycket 

lämningar som går att se i LIDAR. Frågan om hur mycket som finns i fält men som inte 

syns i LIDAR redovisas inte i denna undersökning.  
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Resultat  

Resultats delen är indelad i två avsnitt, första innefattar analys av marktäcket och den 

andra innefattar analys av UO. 

Marktäcke 

Vanligast mark typ enligt marktäckedata 

Det fem mest förekommande typerna av marktäcket redovisas för hela Sverige, södra 

Sverige, Skåne samt Linderödsåsen (Figur 7). Utmärkande för hela Sverige är att Öppen 

våtmark finns representerad i topp fem, marktypen får inte genomslag i övriga Sverige. 

För hela Sverige och södra Sverige förekommer Tallskog (utanför våtmark) vilket inte 

ingår i topp fem för Skåne och Linderödsåsen (Figur 7). Temporärt ej skog (utanför 

våtmark), Övrig öppenmark med vegetation samt Granskog (utanför våtmark) finns 

representerad som topp fem för alla kategorier. För hela Sverige är åkerarealen inte topp 

fem, däremot syns den i topp fem för södra Sverige, har högst andel i Skåne och syns i 

topp fem för Linderödsåsen. För Skåne och Linderödsåsen har Ädellövskog (utanför 

våtmark) störst andel, dock förkommer inte marktypen i topp fem i södra och hela Sverige 

(Figur 7).  

Figur 7. De topp fem mest förekommande marktyperna utifrån marktäckesdata över hela Sverige, södra Sverige, Skåne samt Linderödsåsen i 
procent (Naturvårdsverket 2018 A). 
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Marktyp med störst andel fossilåkermark 

Utifrån de topp fem mest förekommande marktyperna enligt (Figur 7) har Ädellövskog 

(utanför våtmark), Granskog (utanför våtmark) och Temporärt ej skog (utanför våtmark) 

störst andel fornlämningar av typen fossil åkermark (Figur 8). Triviallövskog (utanför 

våtmark) representeras ej i topp fem (Figur 7). Övrig öppen mark med vegetation finns 

representerad i alla kategorierna i topp fem av marktyperna (Figur 7), men har en liten 

procentandel fossilåkermark (Figur 8).  

 

  

Figur 8. De fem marktyperna i Linderödsåsen som har störst andel fornlämningar av typen fossilåkermark i procent 
(Naturvårdsverket 2018 A; Riksantikvarieämbetet 2020) 
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Utvalda undersökningsområden  

Granskog (utanför våtmark)  

Granskog - Område 1 Östra Sönnarslöv 440 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Hillshade över RAÄ: Östra Sönnarslöv 440. 
Källa: Laserdata NH (2019) © Lantmäteriet.  

Figur 10. Slope över Östra Sönnarslöv 440. Källa: 
Laserdata NH (2019) © Lantmäteriet. 

 

Figur 11. Renritning utifrån synliga objekt ifrån 
visualiseringen (Figur 9 & 10) Källa: RAÄ-nummer: 

Östra Sönnarslöv 440.  
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RAÄ-nummer: Östra Sönnarslöv 440 (L1986:7211 Fossil åker) 

 

“Röjningsröseområde, ca 200x180 m (N-S), bestående av röjningsrösen med inslag av 

låga terrasskanter och hak. Röjningsrösenas utseende varierar starkt, liksom avstånden 

dem emellan. Bitvis uppträder de mycket glest. Flera anläggningar har dock ett klart 

ålderdomligt utseende som indikerar förhistoriskt ursprung. Inom fornlämningsområdets 

ÖSÖ del finns en stenmur, ca 100 m l (NÖ-SV). Ca 25–50 m ÖSÖ om 

fornlämningsområdet finns ytterligare en stenmur, ca 100 m l (NNÖ-SSV). Båda 

stenmurarna bedöms som sentida. Ö om är sentida stenröjda ytor som omgärdas av 2–3 

m br stenbräm/vallar. Påträffad vid kulturhistorisk utredning 2013. (RAÄ dnr 3.4.2-3807-

2016)” (RAÄ-nummer: Östra Sönnarslöv 440).  

Enligt renritning av Östra Sönnarlöv 440 förekommer 7 synliga rösen i LIDAR data 

(Figur 9 & 10) samtliga bekräftade i fält (Figur 11). I den sydöstra delen av UO 

förekommer linjeelement, nämns i Fmis som stenvallar. Längre in i området finns en 

markförhöjning som kan tolkas som en terrasskant alternativt hak. Enligt FMIS finns i 

området två stenmurar, bara en är synlig i LIDAR men två bekräftas i fält. Enligt tabell 5 

är FMIS beskrivning och LIDAR överensstämmande bortsätt från mängd rösen som ej 

uppges.  

 

 

Tabell 5. Jämförelse Fmis beskrivning och visualisering Område 1 i granskog.  

 Granskog FMIS LIDAR 

 
Punkt Linje Punkt Linje 

Område 1 Mängd uppges ej  2 till 3 7 3 
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Granskog - Område 2 Östra Sönnarslöv 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Hillshade över Östra Sönnarslöv 420. 
Källa: Laserdata NH (2019) © Lantmäteriet. 

Figur 13. Slope över Östra Sönnarslöv 420. Källa: 
Laserdata NH (2019) © Lantmäteriet. 

Figur 14. Renritning utifrån synlig visualisering (Figur 

12 & 13). Källa: RAÄ-nummer: Östra Sönnarslöv 420 
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RAÄ-nummer: Östra Sönnarslöv 420 (L1986:7505 Fossil åker) 

”Röjningsröseområde, ca 130x120 m (NÖ-SV), med inslag av tydliga terrasskanter och 

hak. Varierat innehåll med alltifrån flacka rösen och intilliggande dåligt röjd mark till 

tippliknande rösen och välröjda ytor. Påträffad vid kulturhistorisk utredning 2013. (RAÄ 

dnr 3.4.2-3807-2016)” (RAÄ-nummer: Östra Sönnarslöv 420) 

 

Enligt FMIS beskrivning förekommer rösen av varierad sort, mängden rösen 

framkommer dock inte i beskrivningen. I LIDAR syns 15 punktelement (Figur 12 & 13). 

Alla 15 punktelement bekräftades som rösen i fält (Figur 14), men området inhyser en 

stor mängd rösen, eventuellt finns fler i den sydöstra delen. I norra delen finns 4 

linjeelement (Figur 12 & 13) samtliga bekräftade i fält (Figur 14). Centralt finns ett 

linjeelement som upplevs avgränsa en större uppröjd yta. Enligt tabell 6 uppges ej mängd 

element i FMIS däremot är förekomsten överensstämmande med LIDAR. 

 

 

 

Tabell 6. Jämförelse Fmis beskrivning och visualisering Område 2 i granskog. 

 Granskog FMIS LIDAR 
 

Punkt Linje Punkt Linje 

Område 2 Mängd uppges ej  Mängd uppges ej  15 5 
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Granskog - Område 3 Äspinge 208:1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Hillshade över Äspinge 208:1. Källa: 

Laserdata NH (2019). 
Figur 16. Slope över Äspinge 208:1 Källa: Laserdata 

NH (2019). 

Figur 17. Renretning över Äspinge 208:1 Källa: RAÄ-
nummer: Äspinge 208 
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RAÄ-nummer: Äspinge 208 (L1985:430 Fossil åker) 

Röjningsröseområde, ca 125 x 85 m (NÖ - SV) bestående av ett 10-tal röjningsrösen. 

Dessa är 2 - 5 m st och intill 1 m h av 0,2 - 0,3 m st stenar. De flesta är små, men andra 

är oregelbundna och större (RAÄ-nummer: Äspinge 208). 

 

Enligt renritningen av Äspinge 208:1 förekommer 10 varierande rösen synliga i LIDAR 

samt en stenmur av historisk karaktär, (Figur 15 & 16) samtliga bekräftade i fält (Figur 

17). Äspinge 208 har en historisk karaktär, dock finns i den visualiserade LIDAR data 

markförändring som kan vittna om en äldre karaktär. Ner mot västlig sluttning sker en 

trappstegs liknande förändring (Figur 16) dock inte likna tydlig i (Figur 15). Vid 

fältbesöket bekräftades dock att den visualiserade data eventuellt varit något missvisande 

alternativt vår bedömning. Enligt tabell 7 överensstämmer FMIS beskrivning med 

LIDAR.   

 

Tabell 7. Jämförelse Fmis beskrivning och visualisering Område 3 i granskog. 

 Granskog FMIS LIDAR 

 
Punkt Linje Punkt Linje 

Område 3 10 tal rösen  Finns ej  10 i varierad storlek  Finns ej  
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Ädellövskog (utanför våtmark) 

Ädellövskog - Område 1 Degeberga 133:1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Hillshade över Degeberga 133:1. Källa: 

Laserdata NH (2019). 
Figur 19. Slope över Degeberga 133:1. Källa: 
Laserdata NH (2019). 

 

 

 

 

 

Figur 20. Renritning över Degeberga 133:1. Källa: 

RAÄ-nummer Degeberga 133:1 
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RAÄ-nummer: Degeberga 133:1 (L1991:7401 Område med fossil åkermark) 

“Fossil åkermark, inom ett område av 280x120 m (NNÖ-SSV) bestående av röjda ytor 

och ett 30-tal odlingsrösen begränsade av ca 5 terrasseringar och 2 åker hak. De röjda 

ytorna begränsas ställvis av terrasskanter och åker hak men övergår i regel i varandra. 

Odlingsrösena är 2–4 m st och intill 0,4 m h med fyllning av 0.2–0,4 m st stenar. De är 

delvis övermossade och är belägna dels på dels i kanterna av odlingssystem. Enstaka av 

rösena ger ett sentida intryck med löst liggande stenar. Terrasskanterna, belägna i V-

sluttningen, är 15–90 m l och 0.4–1,5 m h. Åkerhaken är 37–60 m l och 0.6–1 m h.” 

(RAÄ-nummer Degeberga 133:1) 

Utifrån (Figur 18) syns enbart en terrassering belägen uppepå höjden. I (Figur 19) syns 

fem terrasseringar ner mot väst. De fem terrasseringarna stämmer överens med FMIS 

beskrivning och bekräftades i fält (Figur 20). Till följd av att odlingsytorna övergår i 

varandra likt nämnt i FMIS beskrivning, inger renritningen en bild av att fler skulle 

förekomma. Detta är inte fallet utan enbart synliga impediment från LIDAR är inritade. 

Enstaka rösen kunde angränsas till kanterna av odlingssystemen. Enligt tabell 8 skiljer 

sig mängden punktelement mellan FMIS beskrivning och LIDAR, men linjeelementen 

överensstämmer (Tabell 8).  

 

 

Tabell 8. Jämförelse Fmis beskrivning och visualisering Område 1 i ädellövskog. 

Ädellövskog FMIS LIDAR 
 

Punkt  Linje Punkt  Linje 

Område 1 30 tal  5 terrasseringar  

2 åker hak  

24 7 
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Ädellövskog – Område 2 Äsphult 101:1  

 

 

 

Figur 21. Hillshade över Äsphult 101:1. Källa: Laserdata 
NH 2019.  

Figur 22. Slope över Äsphult 101: 1. Källa: Laserdata NH 
2019. 

Figur 23. Renritning över Äsphult 101:1. Källa RAÄ-
nummer: Äsphult 101:1 
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RAÄ-nummer: Äsphult 101:1 (L1990:4802 Område med fossil åkermark) 

Område med fossil åkermark, ca 250x15-200 m (N-S), bestående av ett 

röjningsröseområde med ett 30-tal röjningsrösen samt ett par oregelbundna åkerytor. 

Röjningsrösena är runda-oregelbundna, 3–5 m st., intill 0,5 m h och består i regel av 0,2–

0,5 m st. stenar. De oregelbundna åkerytorna år belägna i Ö-sluttningen och begränsas av 

terrasskanter, intill 0,7 m h (RAÄ-nummer: Äsphult 101:1) 

Odlingsytor finns i både västlig och östlig sluttning, vilket skiljer sig från FMIS 

beskrivning (Figur 21 & 22). Rösen förekommer över hela ytan och är centrerad till 

området med tydliga terrasseringar (Figur 21 &22). Längt i söder finns ytterligare ett 

linjeelement omgivet av rösen, i fält bekräftas det vara haket mellan två odlings ytor 

(Figur 21 &22). Alla element bekräftades i fält (Figur 23), alltså större förekomst än FMIS 

beskrivning (Tabell 9).  

 

Tabell 9 Jämförelse Fmis beskrivning och visualisering Område 2 i ädellövskog. 

 Ädellövskog FMIS LIDAR 

 
Punkt Linje Punkt Linje 

Område 2  30tal Hänvisas till Ö-

slutning mäng nämn 

ej  

30 8 linje element 

belägna i både västlig 

och östlig riktning (8) 
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Ädellövskog – Område 3 Äsphult 37:1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Hillshade över Äsphult 37:1 Källa: Laserdata 
NH 2019. 

Figur 26. Renritning över Äsphult 37:1. Källa: RAÄ-
nummer: Äsphult 37:1 

Figur 25. Slope över Äsphult 37:1 I Källa: Laserdata 

NH 2019 
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RAÄ-nummer: Äsphult 37:1 (L1990:4091 Område med fossil åkermark) 

Fossil åkermark, ca 310x270 m (NV-SÖ), bestående av ett 100-talröjningssrösen, 2 

terrasskanter och 1 oregelbunden odlingsyta. Röjningsrösena, runda eller närmast runda, 

vanligen 3–5 m i dm och 0.2–0,4 m h, av 0.2–0,6 m st stenar. Ett fåtal är lagda kring 

större, jordfasta block. Inom området finns ett fåtal större, sentida röjningsrösen. I 

områdets centrala del är en oregelbunden odlingsyta, 60x30 m (NNV- SSÖ), som i Ö-

sluttningen kantas av en terrasskant, 0,5 m h, med inslag av0.2–0,4 m st stenar. I NV finns 

en terrasskant, ca 20 m l (N-S) och 0.2–0,5 m h (RAÄ-nummer: Äsphult 37:1). 

 

Sju linjeelement synliga i LIDAR kunde bekräftas i fält samt en nyare stenmur (Figur 24, 

25 & 26). Enligt FMIS beskrivning förekommer ett 100-tal rösen, i LIDAR observerades 

57 (Tabell 10), fler sågs i fält men markerades av osäkerhet inte.   

 

 

Tabell 10 Jämförelse Fmis beskrivning och visualisering Område 3 i ädellövskog. 

 Ädellövskog FMIS LIDAR 
 

Punkt  Linje Punkt Linje 

Område 3 100 tal  2 terras kanter i 

oregelbunden 

odlings yta 

57 4 terrasliknande 

element samt  

3 terrasliknande 

element i 

anslutning till 

oregelbundna 

odlings yta 
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Temporärt ej skog (utanför våtmark) 

Temporärt ej skog – Område 1 Brösarp 148:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Hillshade över Brösarp 148.:1. Källa: 
Laserdata NH (2019). 

Figur 28. Slope över Brösarp 148:1. Källa: Laserdata 
NH (2019). 

Figur 29. Renritning över Brösarp 148:1. Källa: 
RAÄ-nummer Brösarp 148:1. 
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RAÄ-nummer: Brösarp 148:1 (L1991:841 Område med fossil åkermark) 

Fossil åkermark, terrasserad, 140x110 m (Ö-V), bestående av ca 4 terrassformade åkrar. 

Åkrarna är 25–130 m l (Ö-V) och 18–40 mbr. De ligger högst i N och lutar mot S. Varje 

terrass är närmast plan i riktning Ö-V. Hos samtliga terrasser förekommer åkerhak, 0.3–

1,1 m h. I terrasskanterna förekommer ställvis talrika stenar, 0.1–0,2 m st.Området är 

beväxt med granskog.” (RÄA-nummer: Brsöarp 148:1). 

 

Fem terrasseringar syns i LIDAR (Figur 27 & 28) vilket är en mer än FMIS beskrivning 

(Tabell 11). Inga rösen förekommer inom området. Större delen av området inringas av 

en stenmur (Figur 29).  

 

Tabell 11 Jämförelse Fmis beskrivning och visualisering Område 1 i temporärt ej skog 

 Temporärt ej skog FMIS LIDAR 

 
Punkt Linje Punkt Linje 

Område 1 0 4 0 5 
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Temporärt ej skog – Område 2 Östra Sönnarslöv 433  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32. Hillshade över Östra Sönnarslöv 433 Källa: 
Laserdata NH (2019). 

Figur 31. Slope över Östra Sönnarslöv 433. Källa: 
Laserdata NH (2019). 

Figur 30. Renritning över Östra Sönnarslöv 433:1. RAÄ-
nummer: Östra Sönnarslöv 433:1. 
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RAÄ-nummer: Östra Sönnarslöv 433:1 (L1986:7544 Fossil åker) 

 

Fossil åkermark, 70x45 m (NNV-SSÖ), bestående av 3–4 röjningsrösen, 1 stenmur, 

stensträngar och stenröjda ytor. Stensträngarna avgränsar de röjda stenytorna. Intill 

stenmuren är två mycket stora flyttblock, eventuellt en fålla för svin eller liknande. Svårt 

att uppskatta åldern på lämningarna. Den begränsade ytan talar för att det är fråga om 

historisk tid. Påträffad vid kulturhistorisk utredning 2013. (RAÄ dnr 3.4.2-3807-2016).” 

(RAÄ-nummer: Östra Sönnarslöv 433:1).  

 

Området 2 indikerar på lämningar i LIDAR, dock är området i fält svårbedömt (Figur 30 

& 31). Vid platsen finns idag ett vindkraftverk, något som kan ha påverkat området vi 

undersökt. I renritningen markerades ett linjeelement och 4 röseliknande punktelement 

(Figur 32).  Vid fält kunde inte något av detta bekräftas (Tabell 12). 

 

 

 

Tabell 12 Jämförelse Fmis beskrivning och visualisering Område 2 i temporärt ej skog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporärt ej skog FMIS LIDAR 
 

Punkt  Linje Punkt Linje 

Område 2 3 till 4 stensträngar mängs 

uppges ej/ 1 

avgränsning till 

fålla  

0 0 
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Temporärt ej skog – Område 3 Äspinge 63:1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Hillshade över Äspinge 63:1 Källa: Laserdata 
NH (2019). 

Figur 34. Slope över Äspinge 63:1 Källa: Laserdata NH 
(2019). 

Figur 35. Renritning över Äspinge 63:1 Källa: RAÄ-
nummer Äspinge 63:1. 
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RAÄ-nummer: Äspinge 63:1 (L1989:3690 Fossil åker) 

”Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 250x75-150 m (NV-SÖ), med 

ca 250 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, 2–5 m diam och 0,1–1 m h. 

Somliga är snarare ovala. Några raka stenvallar, sammanlagt ett par 100 m l, är 1–1,5 m 

br och 0,2–0,5 m h. Röjningsrösena är delvis övertorvade. I huvudsak relativt sentida 

intryck.” (RAÄ-nummer: Äspinge 63:1).  

 

I renritningen över Äspinge 63:1 kunde 15 rösen bekräftas i fält synliga genom 

visualiseringen, samt 5 terrassliknande linjeelement (Figur 35).  

Marktypen blir ett problem för bedömning, eftersom platsen är bevuxen med granskog 

med inslag av snabbväxande lövträd. Även uppkörda spår finns vid platsen möjligtvis 

från en beredningsmaskin. I de norra delarna är vegetationen något mer öppen vilket 

resulterat i att enbart den delen kunde bekräftas på ett lägeskorrekt sätt i fält. Till följd av 

vegetationens täthet kunde ej centrala delen bekräftas i fält, däremot i den visualiserade 

LIDAR data finns impediment som tyder på både rösen och eventuella terrasseringar 

(Figur 33 & 34). Tabell 13 visar Fmis beskrivning av 250 punkter vilket frångår de 14 

bekräftade punkterna i LIDAR.  

 

Tabell 13 Jämförelse Fmis beskrivning och visualisering Område 3 i temporärt ej skog 

 

 

 

 

 

 

 

Temporärt ej skog FMIS LIDAR 

 
Punkt  Linje Punkt Linje 

Område 3 250 Raka stenvallar 

Mängd nämns ej  

15 5 



 

45 

Sammanfattande resultat 

Granskog (utanför våtmark) redovisas i tabell 5, 6 & 7, där framkommer att marktypen 

Granskog (utanför våtmark) har resultat likvärdigt med Fmis eller mer på alla 

undersökningsområden för både punktelement och linjeelement (Tabell 14). 

Ädellövskog (utanför våtmark) redovisas i tabell 8,9 & 10, där framkommer att marktypen 

Ädellövskog (utanför våtmark) har mindre mängd synliga punktelement än vad som 

beskrivs i FMIS. Alla tre undersökningsområden har likvärdigt eller fler linjeelement än 

nämnts i FMIS (Tabell 14). 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) redovisas i tabell 11, 12 &13, där framkommer att 

marktypen Temporärt ej skog (utanför våtmark) har ett mer varierande resultat inom de 

tre undersöknings områdena. Område 1 har likvärdigt med beskrivning inga 

punktelement, men fler linjeelement finns (Tabell 11). I Område 2 går inte FMIS 

beskrivning att bekräfta i fält. Synligheten i LIDAR blir missvisande då inte heller den 

kan bekräftas i fält (Tabell 12). Område 3 har en stor mäng rösen (punktelement) i FMIS 

beskrivning, av dessa kan enbart 14 bekräftas i fält. Samtidigt bekräftas 5 linjeelement 

vilket enligt FMIS förekommer men mängd uppges ej (Tabell 13). Sammanställt har 

marktypen lågt antal punktelement i jämförelse med FMIS men fler linjeelement (Tabell 

14).  

Tabell 14. Sammanställning av resultat för varje marktyp. 

 

Mark typ FMIS LIDAR FMIS LIDAR 

 
Punkt Punkt Linje Linje 

Granskog  

Område 1,2&3 

10+ (Mängd uppges ej) 32 2 till 3+ (Mängd uppges ej) 8 

Ädellövskog 

Område 1,2&3 

160 111 8+ (Mängd uppges ej) 22 

Temporärt ej 

skog 

Område 1,2&3 

253–4 14 4 + (Mängd uppges ej) 10 
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Diskussion 

För att återkoppla till vår frågeställning ”Vilka möjligheter ger LIDAR för studier av fossil 

åkermark?”. Resultatet bekräftar att möjligheten att studera fossil åker utifrån LIDAR 

finns.  För Granskog (utanför våtmark och Ädellövskog (utanför våtmark) går det att finna 

fler linjeelement än FMIS beskrivning (Tabell 14).  För Temporärt ej skog (utanför 

våtmark) är resultatet mer skiftande mellan UO, men sammanslaget går det att se fler 

linjeelement än vad som beskrivs i FMIS (Tabell 14). Det innebär att möjligheterna för 

att studera linjeelement i den fossil åkermark med hjälp av LIDAR kan anses som 

möjligthet.  

Som Green (1997) beskriver yttrar sig de fossila åkermarkerna i komplexa system. Dessa 

komplexa system visar vikten av att studera en sådan lämningstyp. Som Historic England 

(2018) beskriver är det särskilt bra för större områden, då menat för att fånga upp en 

helhet. För den aspekten kan LIDAR data bidra till en helhetsbild, där dessa komplexa 

system kan fångas upp. Green (1997) uttrycker sig i samband med definitionen för fossil 

åker ”vad, varför och hur?”. För att besvara en sådan frågeställning krävs en helhetsbild 

av studerat område. LIDAR data kan inte besvara hela Greens frågeställning. Att 

kategorisera så kallade linjeelement utifrån LIDAR kan vara svårt ur ett förhistoriskt 

perspektiv. Terrasskanter kan visuellt framstå tydligt i förhållande till omgivning (Figur 

27,28 &29).  För ett otränat öga är det svårt att bedöma hur avgränsningen yttrar sig, man 

kan se att den finns men inte ”vad?” (Figur 21,22&23). Lämningar som framträder mer 

karakteristiskt för historisk tid är enklare att rent visuellt bedöma utifrån LIDAR, då syftat 

på exempelvis stenmurar som utgör tydliga impediment i landskapet (Figur 18,19&20). 

För punktelementens mängd är differensen mellan FMIS beskrivning och resultatet från 

LIDAR stora. För marktyperna Ädellövskog (utanför våtmark) och Temporärt ej skog 

(utanför våtmark) finns i FMIS beskrivning fler rösen än vad som lokaliserats i LIDAR. 

Granskog (utanför våtmark) frångår, och har istället fler rösen utifrån LIDAR jämfört 

med FMIS beskrivning (Tabell 14). Däremot nämns i FMIS enbart förekomst i ett av UO, 

exakt antal nämns ej. Resultatet beror delvis att enbart säkra impediment markerades. Fler 

punkter kunde troligtvis märkts ut om större kunskap om rösenas utformning tillämpats.  

I relation till linjeelementen är rösena lättare att avgränsa, men svårare att definiera med 

säkerhet i LIDAR. Stubbar, rishögar och högar av samlat bråte kan i många fall bli 

störningar, vilket också bekräftas i fält.  Eftersom vi varit sparsamma och selektiva vid 



 

47 

renritningen var dock enbart ett fåtal punktelement felaktiga, de togs bort i ett efterarbete 

och finns inte med i renritningarna. Datering är inte möjlig från LIDAR då storleken på 

stenarna ofta är en indikation på åldern (Törnqvist & Lindeberg 2014).  

Riksantikvarieämbetet har hittills enbart producerat en utvärderad sammanställning av 

olika fjärranalysmetoder, LIDAR data bedöms dock vara ett bra hjälpmedel. Genom DAP 

prövades flera metoder, och för samtliga anses den faktiska avgränsningen svårbedömd 

(Törnqvist & Lindeberg 2014). Historic England (2018) använder idag LIDAR inom 

många projektområden och det anses redan vara en tidseffektiv metod. Med enklare 

visualiseringsmetoder än vad som finns i Sverige är det en möjlig anledningarna till att 

det redan fått ett större genomslag. Mjukvaran de använder sig av är RVT, som är helt 

inriktad på visualisering (Barber & Mills 2007). Ytterligare faktorer att ta i beräkning är 

att Historic England har tillgång till data med högre upplösning (Environment Agency 

2020) i jämförelse med den svenska produkten (Lantmäteriet 2019 C). Trots att syftet 

med den svenska produkten är att kunna följa klimatförändringar och behovet av 

anpassningsåtgärder (Lantmäteriet 2019 B). Så menar Alexander (2009) att den ska vara 

användbar för studier och identifiering av lämningar. Om man tittar generellt på vårt 

resultat för alla marktyper, så stödjer de användbarheten av NH (Tabell 5,6,7,8,9,10,11,12 

& 13). Användbarheten är även intressant för aktörer som exempelvis Transportstyrelsen 

i samband med exploatering. I deras undersökning om potentiella verktyg anser man att 

LIDAR data kan vara användbar för lokalisering av lämningar. Det bör dock kompletteras 

med fältbesök (Alexander et al. 2018). Fältbesöket är i många fall väsentligt framförallt   

vid exploatering, för att förhindra eventuell förstörelse av lagskyddade lämningar. Som 

Alexander (2013 A) nämner kan det också vara en tidseffektiv metod i samband med 

förberedelse för fältarbete. Fältarbetet kan också bidra till att besvara de delar av Greens 

frågeställning som inte går att avgöra i LIDAR. Processen i ArcMap är relativt 

grundläggande, men de många felstegen som kan ske är tämligen svårupptäckta och har 

stor inverkan på resultatet. En satsning på förbättrade höjddata med inriktning mot 

kulturmiljö kan kanske motivera till en ökad användning. Men eftersom användandet inte 

är etablerat blir det inte säkert att en sådan lösning får genomslag. En intressant 

undersökning att genomföra hade varit att titta på tidsåtgången för karteringar utan 

LIDAR data och jämföra med karteringar där LIDAR data har använts. Ett ytterligare 

alternativ kan vara att undersöka fördelarna med mjukvaran RVT i jämförelse med 

ArcMap.  
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”Hur påverkar olika vegetationstyper utifrån Marktäckedata, tolkning av LIDAR data?”  

Resultatet i våra analyser av marktäckesdata genererade 3 marktyper av skogskaraktär 

(Figur 7 & 8). Analysens syfte var inte att avgränsa just skogsmark, utan att ta reda på 

hur väl våra genererade marktyper skulle gå att koppla till resten av Sverige. Att analysen 

genererade marktyper av just skogskaraktär bör kritiskt beröras. En alternativ inriktning 

på uppsatsen kunde varit att enbart lokalisera svårtolkade marktyper. Men undersökning 

avser att svar på frågan för hur våra genererade marktyper ter sig. Granskog (utanför 

våtmark) och Temporärt ej skog (utanför våtmark) finns representerad i vår indelning av 

Sverige. Ädellövskog (utanför våtmark) är dock enbart stark representerad i Skåne och 

UO.   

Historic England (2018) menar att LIDAR är fördelaktigt för skogsmark gentemot andra 

tekniker. Man poängterar vikten av att vara medveten om vegetationers påverkan på 

punkttätheten. Därför blir det grundläggande att förstå hur vegetationen påverkar 

punkttätheten. Kulla och Mörtberg (2012) har tittat på hur den svensk höjddatas 

punkttäthet skiftar till följd av vegetation. Deras resultat visar att låg granskog är en 

vegetations typ som får mindre punkttäthet (Kulla & Mörtberg 2012). Punkttätheten 

ligger inte enbart kopplad till vegetationen, utan kan också öka av överlappande flygstråk 

(Lantmäteriet 2019 C).  Av våra UO har de områden som legat i sådana stråk resulterat i 

bättre höjdmodeller. Den marktyp som varit besvärligast är Temporärt ej skog (utanför 

våtmark) (Tabell 11,12&13). Beskrivningen av marktypen kan utgöra en förklaring, den 

är väldigt flytande. Öppna och igenväxande hyggen beskrivs, dessa är såklart inte 

permanenta, utan förändras. Marktypen bör därför vara mer föränderlig över kortare tid i 

förhållande till andra marktyper. Resultaten för undersökningsområdena i Temporärt ej 

skog (utanför våtmark) har varierat kraftigt. Både visualiseringen och fältarbetet har varit 

svårhanterat i två av undersökningsområdena. Höjddata för Linderödsåsen är inskannad 

under 2010, marktäckes datan är från 2019 ett tidsspann som till följd av marktypens 

föränderlighet bör betraktas.  För att veta om höjdmodellerna återger en korrekt bild av 

verkligheten måste faktorer som markberedning och vegetationens status från 2010 fram 

tills 2019 adderas. Område 3 har i FMIS beskrivning 250 rösen. Att alla dessa skulle blivit 

förstörda i samband med markberedning kan vara en potentiell förklaring. Om området 

varit ny avverkat vid tiden för inskanningen kan punkttätheten och klassificeringen av 

markytan störts av markberedning. Som Lundgren & Owemyr (2010) beskriver är just 

korrektheten av punktätheten starkt påverkad för marktyper likt kalhyggen. Men Kulla & 
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Mörtberg (2012) beskriver att låga granar ger en sämre punkttäthet. Ytterligare förklaring 

kan därför ligga i att vår interpolering skapat en falsk markyta. Resonemanget stödjs av 

att vegetationen i område 3 i fält bedömdes ha en ålder på ca 10-15år. Vid tidpunkten för 

inskanning av höjd modellen bör alltså vegetationen varit låg och tät. Område 2 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) är det område som tydligast går att koppla till 

markberedning. I LIDAR finns impediment som tyder på lämningar. I Fält går verken 

renritning (Figur X) eller FMIS att bekräfta. Området ingår i en vindkraftspark, troligen 

har lämningarna eventuellt förstörts i samband med markberedning och exploatering.  

Om LIDAR varit missvisande går dock inte att bekräfta, eftersom skadan skett efter 2010 

och området då blivit inskannat tidigare. Område 1 Temporärt ej skog (utanför våtmark) 

frångår, i LIDAR kan 5 terrasseringar avläsas sluttande mot väst (Figur 27 &28). Enligt 

FMIS beskrivning ska här finnas fyra terrasseringar. Vegetationen bedöms ligga i samma 

ålder som resterande UO för Temporärt ej skog (utanför våtmark). Markberedning har 

varit sparsam, vid terrasseringarna syns inga rester eller skador. Samtidigt är 

punkttätheten hög, dels förklarat av överlappande flygstråk. 

 För marktypen Granskog (utanför våtmark) är resultaten i alla undersökningsområden 

överensstämmande med FMIS (Tabell 5,6&7). Viktigt att observera är dock att i FMIS 

finns i två av fallen enbart benämning om förekomst, inte faktiskt antal av exempelvis 

terrasseringar. Willen & Mohtashami (2017) beskriver problematiken om att stenmurar 

ibland kan ligga felklassificerade i lantmäteriets data. I område 1 Granskog (utanför 

våtmark) bekräftas att detta även hänt i vårt material. Två stenmurar ska finnas med i 

beskrivningen, båda syns i fält. Men en stenmur har filtrerats bort i LIDAR och syns inte 

där. Punkttätheten har alltså påverkat synligheten om man utgår från FMIS beskrivning. 

Hade fler punkter nått ner i anslutning till stenmuren kanske inte felklassificering 

inträffat. Trots detta fel får vi inte fler lika tydliga exempel på hur punkttätheten påverkat 

vårt material, därför kan vi inte svara för hur mycket mer som synts i LIDAR om 

punkttätheten varit bättre. Men det är en indikator för att man kan förvänta sig detta typen 

av fel och bortfall i samband med punkttätheten som uppstår i Granskog (utanför 

våtmark). Marktypen Ädellövskog (utanför våtmark) har varit enklast att rent visuellt 

tolka utifrån LIDAR.  Till följd av att marktypen generellt har lite undervegetation i 

jämförelse med granskog. Vilket givit något högre punkttäthet vid UO. Den har haft en 

större andel linjeelement jämfört med FMIS (Tabell 8,9&10).  Däremot har den haft färre 

punktelement i LIDAR än vad som har beskrivits i FMIS (Tabell 14).  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan visualisering av LIDAR data anses som en väsentlig del vid 

studier av fossil åkermark för att fånga dess komplexa system. Som vårt resultat visar 

framkommer fler linjeelement med hjälp av LIDAR, jämfört med FMIS.  Till följd av att 

vi inte undersök hur mycket av lämningsområdena som inte är synligt i LIDAR, kan vi 

inte svara på om det ersätter fältarbete. Däremot att använda LIDAR kan skapa ett 

effektivt arbetsmaterial inför fältarbete. Hur tidseffektiv metoden är kan undersökas 

ytterligare, genom att jämföra tidsåtgången för kartering med och utan LIDAR. Om 

marktypen består av Granskog (utanför våtmark) eller Ädellövskog (utanför våtmark) är 

det troligt att en analys av LIDAR data kommer vara tidseffektiv inför fortsatt arbete. För 

marktypen Temporärt ej skog (utanför våtmark) var resultatet väldigt skiftande. Vilket 

beror på att marktypen i sig är skiftande i sin vegetationsfas.  

Slutsatser 

• Det är viktigt att förstå differensen i tid mellan marktäcket och inskanning av 

höjddata. Marktäckesdata förnyas vart 5 år, höjddata är en produkt från 2009–

2019 som inte planeras att förnyas.  

• Klassificeringsfel förekommer och bör alltid räknas som en potentiell felkälla. 

LIDAR data kan visa felaktiga förändringar tolkat som lämningar, samtidigt kan 

tät vegetation skapa en falsk markyta och dölja lämningar.  

• Temporärt ej skog (utanför våtmark) bör kompletteras med flygfoto och fältbesök 

för tydligare bild av vegetationens status.  Problematiken med klassificering som 

nämns ovan kan ge stort utslag till följd av markberedning och avverkning. Skador 

på lämningar eller rent av oanträffbara lämningar kan förväntas om området varit 

hårt nyttjat.  

• Granskog (utanför våtmark) har en lägre punkttäthet till följd av vegetationen men 

det går att utläsa lämningar från LIDAR. Om bekräftelse i fält används blir 

problematiken mindre. Men mindre synlighet i LIDAR kan förväntas.  

• Ädellövskog (utanför våtmark) har en hög punktäthet tack vare vegetationen, som 

gör att främst linjeelement syns tydligt i LIDAR. Däremot skulle terrängen spela 

en roll vad gäller punktelementen som inte överensstämmer med FMIS och 

LIDAR.  
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Begreppsförklaring 

ALS-Airborne Laser scanning 

DAP-Digitala arkeologiska processen 

DEM-Digital evolution modell 

DTM-Digital Terrain model 

FLS- Flygburen laserskanning 

GIS- Geografiska informations System 

 

LIDAR-Light detection and ranging 

 

NHH-Ny Nationell Höjdmodell  

NH- Nationell Höjdmodell  

TIN-Triangular irregular network   
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