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ning av persona l vid Statens vägverk och är tillrä tta
lagd för att underlätta bedömning av grundförhållan
dena i samband med vägplanering. Utbildningen i
bildtolkning avser också att effektivisera planlägg
ningen av geotekniska undersökningar under väg
planeringen och på så sätt minska fältarbetet.
Den tolkningsmetodik som här beskrivs kan med
fördel användas också vid andra typer av geotek
niska undersökningar, t.ex. i samband med samhälls
planering, upprättande av geologiska och topogra
fiska karto r, bedömning av terränggående fordons
framkomlighet, studier av geomo rfologi, hyd rologi
och marklära m.m.

Redaktion . Henrik Rabe

Bokens uppläggning

For111girning . Paul Hilber

Det egentliga läroboksmateria let är indelat i sju kapi
tel. Kapitel I behandlar hur jordartsbestämning med
hjälp av flygbildstolkning kan utnyttjas vid väg- och
samhällsplanering samt hur långt man i bilderna kan
differentiera olika jordarter. Kapitlet redogör även för
tillvägagångssättet vid tolkning samt fö r olika tek
niska hjälpmedel som underlättar a rbetet såväl inom
hus som i fält. Kapitel 2 tar upp flygbi ldsmaterialets
egenskaper och i vilken grad dessa påverkar och
underlättar jordartsbestämningen samt diskuterar
olika bildskalor oc h läm plig tidpunkt för fotografe
ring.
Hu vudd elen av läroboken, kapitel 3-7, behandlar
de olika faktorer som möjliggör jordartsidentifiering
och jordd jupsbedömning med hjälp av flygbilder. För
att underlätta läsningen av enstaka avsnitt har vissa
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upprepningar blivit nödvändiga. Kapitel 7 utgör en
sammanställning i tabellform av de olika jordarternas
identifieringskarakteristika. För vart och ett hänvisas
till bildmaterialet samt till de textavsnitt i kapitel
3-6, där resp. jordartsindikation diskuteras närmare.
Kapitel 7 fungerar således som ett systematiskt upp
ställt sakregister.
Bildmaterialet har numrerats efter följande princi
per. De bilder som förekommer inne i boken har fått
löpande numrering. bild 1 till bild 97. I en insticks
ficka baktill i boken finns 13 stereogramblad samt ett
erosionsschema. Stereogrambladen omfattar totalt 48
stereobildsmontage. Dessa har fått löpande nummer
inom varje stereogramblad, föregånget av bladets
nummer. Stereobild 12: 4 avser sålunda stereogram
blad 12, stereobild 4. För betraktning av stereobilder
na rekommenderas linsstereoskop.
För att man vid studiet av en stereobild lätt skall
finna de ställen i boken där bilden beskrivs. finns en
sammanställning med sidhänvisningar på s. I 73. För
snabb lokalisering är textställena markerade med e i
marginalen.
Bokens bildunderskrifter ger i regel bara kortfat
tade upplysningar om vad bilderna föreställer. En
utförligare bildanalys återfinns ofta på det ställe i
texten där hänvisning till bildnummer har satts med
halvfet stil (ex.: Bild 72 visar ...). Strävan har varit
att placera bilderna i så nära anslutning till motsva
rande textställe som möjligt.
Förutom de kunskaper om jordartstolkning och om
flygbildsmaterialets egenskaper och informationsinne
håll som här meddelas. behöver bildtolkaren insikter
i fotogrammetri och olika geovetenskapliga ämnen,
främst kvartärgeologi. Vidare krävs kännedom om
de områden inom växtekologi, skogsbruk och jord
bruk som har anknytning till markförhållandena. En
förteckning över facklitteratur inom dessa ämnesom
råden finns på s. 176 f.

högskola. Huvuddelen av arbetet har utförts vid
Statens geotekniska institut. Den utarbetade tolk
ningsmetodiken har prövats vid ett flertal uppdrag
för väg- och samhällsändamål. Undervisning i flyg
bildstolkning har sedan 1965 förmedlats vid ett stort
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forsknings- och utvecklingsarbete startades, samt till
civilingenjör Leif Viberg för hans medverkan i forsk
ningsarbetet. För granskning av manuskriptet och för
vätdefulla förslag till förbättringar inom olika av
snitt vill jag tacka geolog Anders Eriksson, laborator
Erik Fagerlund, civilingenjör Anders Heiner och jäg
mästare Dag Kihlblom. Jag vill också rikta ett varmt
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Allmänt

Flygbildstolkning innebär att man för ett bestämt
ändamål genom studier av flygbilder inhämtar kvali
tativa och kvantitativa informationer om andra egen
skaper än de rent geometriska. Bestämning av geo
metriska egenskaper hos fotograferade föremål kallas
fotogramrnetri.
Flygbildsto/kning för jordartsbestämning, som den
beskrivs i denna lärobok, innebär att man i flygbilder
identifierar jordarter och jordartsgränser, avgränsar
områden med likartade geotekniska egenskaper samt
gör vissa jorddjupsbedömningar.
De upplysningar man söker vid flygbildstolkning
varierar med tolkningens ändamål och kan i enkla
fall erhållas genom identifiering av objekt som en
tydigt återges i bilderna. I mer komplicerade fall
avser flygbildstolkningen att ge upplysning om egen
skaper som inte direkt framträder men som ändå
kan bedömas genom indirekta kriterier. Exempel på
denna typ av kriterier är s.k. jordartsindikationer,
8
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som möjliggör en differentierad jordartsbestämning
även på marker där jorden är bevuxen.
Flygbildstolkning är en snabb och ekonomisk me
tod jämförd med konventionella undersökningar i
fält. Till dess fördelar hör att man i tre dimensioner
samtidigt kan studera ett stort terrängparti. som i
skala I : 30 000 upptar en yta av omkring 30 km 2 och
i skala I: 13 000 ca 10 km 2 per stereomodell. Man
får här en överblick av terrängen som·man saknar i
fält. Samtidigt som bilderna ger denna värdefulla
översikt, lämnar de information om en mängd detal
jer, vilkas antal endast begränsas av bildmaterialets
upplösningsförmåga.
Försvaret och skogsbruket var de verksamhetsgre
nar som först började använda sig av flygbildstolk
ning. För militärt bruk är huvudsyftet fotospaning.
Inom skogsbruket utnyttjar man flygbilder främst vid
upprättande av skogsbruksplaner och planering av
skogsbilvägar samt för drivningsplanläggning av av
verkning. Bilden används härvid till studier av topo
grafi och bestämning av vissa data om skogsbestån-

det, såsom virkesförråd, trädslagsblandning och åt
gärdsbehov.
På senare år har tolkning av flygbilder börjat till
lämpas av allt fler yrkesgrupper, t.ex. vägplanerare,
samhällsplanerare, naturgeografer, geotekniker, land

niska utredningen. Generellt kan sägas att bildtolk
ningsmetodens fördelar ökar, ju större undersöknings

skapsarkitekter, naturvårdare, geologer, glaciologer,

värdigt resultat till mindre kostnad samt att man gör
besparingar även i tid. Med hjälp av bildtolkningen
kan man nämligen begränsa och effektivisera fält
arbetet. Genom studier av flygbilder och kunskap om

hydrologer och lantmätare. Bildtolkning används
utom för skogliga och militära ändamål även vid väg
planering, samhällsplanering, jordartskartering, geo
logisk kartering, rnalmletning, fastighetsregistrering
och trafikstudier samt vid studier av terränggående

fordons framkomlighet, vattenföroreningar, berg
grundstektonik m.m.
Bild tolkningens tillförlitlighet sammanhänger i hög
grad med tolkarens kunskaper och erfarenhet. Grund
läggande för all slags tolkning är kunskaper i foto
grammetri och om flygbildsmaterialets egenskaper.
Härutöver krävs fackkunskaper i det ämne bildtolk
ningen gäller. Nödvändiga personliga förutsättningar

är bl.a. god syn, gott stereoseende samt god iaktta
gelse- och kombinationsförmåga. För jordartstolk
ning för bebyggelseplanering erfordras kunskaper i
geovetenskapliga ämnen, främst kvartärgeologi och

geoteknik. Dessutom behövs kännedom om de om
råden inom skogsbruk, växtekologi och jordbruk som
har anknytning till markförhållandena. De tillämpade
ämnena geologi, geoteknik, skogsbruk, växtekologi
och jordbruk behandlas endast kortfattat i anslutning
till de karakteristiska ytformerna i kapitel 3 samt till
jordartsindikationerna i kapitlen 4 och 5. I övrigt
hänvisas till litteraturförteckningen i slutet av boken.

1.2

Flygbildstolkning för bebyggelse
planering

Väg- och samhällsplanering kräver i regel geotek

niska undersökningar av stora arealer, vilket medför
att fältarbetet blir omfattande och dyrbart, även om
det utförs översiktligt. En möjlighet att effektivisera
grundundersökningen är att på planeringsstadiet in
föra flygbildstolkning som hjälpmedel i den geotek-

området är.

Fördelarna med flygbildstolkning vid översiktliga
geotekniska undersökningar är att man får ett lik

ett områdes geologiska uppbyggnad kan man med

ringa fältarbete upprätta en jordartskarta. För den
fortsatta geotekniska undersökningen kan man också
bättre planera ett borrprogram, anpassat efter de
geologiska förhållandena.
1.2.1

Vägplanering

Den geotekniska information som vägprojektören be
höver för sitt arbete är beroende av i vilket skede
planeringen befinner sig. Vägplaneringen är uppdelad
i tre projekteringsskeden, nämligen lokalisering, utred
ning och detaljprojektering.
Projektering inom lokaliseringsskedet syftar till att
för större vägföretag eller komplex av vägföretag
lokalisera lämpligaste huvudsträckning. Man har här
inte enbart de väg- och trafiktekniska faktorerna att
ta hänsyn till, utan även trafikekonomiska, närings
geografiska och jordbrukspolitiska aspekter. Lokalise
ringen bör i princip resultera i att en enda terräng
korridor anges. Resultatet framläggs på landsbygd
som en lokaliseringsplan och i städer som en trafik
ledsplan.
De geotekniska utredningar som erfordras under
lokaliseringen avser att ge besked om vägföretagets
utförbarhet. översiktliga geotekniska utlåtanden redo
visas för sådana terrängavsnitt som kan skapa grund
läggningsproblem. Genom flygbildstolkning har man
härvid goda möjligheter att snabbt lokalisera och be
döma de områden som kan väntas bli besvärliga från
geoteknisk synpunkt och som bör undersökas när
mare innan projektören väljer en av flera alternativa

linjer. Man kan också, främst inom sedimentområ
dena, göra vissa jorddjupsbedömningar av olika ter
rängavsnitt. Denna översiktliga tolkning kan utföras i
befintliga standardflygbilder i skala I : 30 000. I vissa
1.2 Flygbildstolkning för bebyggelseplanering
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fall kan även flygvapnets bilder i skala I : 67 000 vara
ett värdefullt komplement.
Projektering inom utredningsskedet syftar till att
visa principlösningar och standard för ingående vägar
och knutpunkter. Därvid skall sådan anpassning och
kontroll ske beträffande plan- och profilläge, att en
dast smärre justeringar behövs vid detaljprojekte
ringen. Resultatet framläggs som en utredningsplan.
För val mellan alternativa väglinjer kan komplette
rande, översiktliga geotekniska undersökningar erford
ras.
En mer detaljerad flygbildstolkning bör utföras i
utredningsskedet. Kostnaderna för grundarbeten kan
påverkas avsevärt av en ringa förflyttning i sidled och
även av små justeringar i höjdled. Därför bör jord
artsgränser och jordarternas egenskaper bestämmas
så noggrant, att man vid projekteringen kan inpassa
väglinjen med hänsyn till grundförhållandena och på
så sätt undvika onödiga kostnader för grundförstärk
ningar. Tolkningen bör utföras före eller parallellt
med den vid vägprojekteringen ånvända Balplexut
redningen. Redan före tolkningen bör man dock veta
väglinjens huvudsakliga sträckning, så att inte onödigt
stora områden karteras. t.ex. partier som är otänkbara
från topografisk synpunkt och bebyggelsesynpunkt.
Flygbildstolkningen måste i utredningsskedet kom
pletteras med viss provtagning, vingborrning och son
dering för att översiktligt ge besked om jordlager
följder och jorddjup samt stabilitets- och sättningsför
hållanden. Det är härvid tillräckligt att undersöka
någon enstaka sektion, som i bilderna bedömts vara
representativ för ett större markområde. Genom de
informationer som studiet av flygbilderna har gett om
områdets uppbyggnad och med stöd av borrnings
resultatet kan man få en god uppfattning om jord
lagrens mäktighet inom undersökningsområdet. En
väsentlig fördel med flygbildstolkning, förutom dess
värde för jordartskartering och jorddjupsbedömning.
är att man med ledning av tolkningsresultatet bättre
kan planera borrningsarbetet och reducera det jämfört
med vid konventionella geotekniska undersökningar.
Detaljprojekteringen avser att ta fram sådana hand
lingar som behövs för vägföretagets fastställelsepröv
ning och byggande. Resultatet redovisas i form av en
arbetsplan. som skall vara så utformad att den direkt
IO
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och utan kompletteringar kan utnyttjas vid byggande
i egen regi eller ingå i anbudsunderlag för upphand
ling. De geotekniska utredningar som krävs härför
måste vara drivna så långt att slutliga utlåtanden för
väglinjen föreligger.
Flygbildstolkning är i detla skede av mindre bety
delse än i tidigare skeden av vägprojekteringen, efter
som de geotekniska undersi)kningarna i huvudsak av
ser kompletterande borrningar. Man kan emellertid
bättre planera sitt borrprogram och minska fältarbetet
med ledning av den kännedom om terrängens upp
byggnad och jordens egenskaper man har fått genom
tolkningen och genom utredningar i tidigare projekte
ringsskeden.

1.2.2 Samhällsplanering
Samhällets snabba expansion och dess strävan mot ett
rationellt byggande medför att det blir allt vanligare
au man i ett sammanhang planerar och uppför stora
bebyggelseenheter på tidigare orörda markområden
och frångår det tidigare systemet med enstaka hus
grupper.
Varje typ av byggnation föregås av en mängd tek
niska och ekonomiska utredningar och beslut i olika
planeringsstadier. De geotekniska utredningar som ut
förs i samband med samhällsplanering måste på ett
enkelt och överskådligt sätt för planförfattaren klar
göra olika markområdens lämplighet från byggnads
synpunkt. Man måste sträva efter att göra dessa un
dersökningar på ett tidigt stadium, innan nagra fastare
planer ännu tagit form, så att planförfattaren ges till
fälle att anpassa bebyggelsen efter terrängens förut
sättningar. Vid planering av nya områden på tidigare
orörd mark har man god hjälp av flygbildstolkning
när det gäller att effektivt utnyttja markområdets
förutsättningar och få en god totalekonomi.
Vid samhällsplanering indelar man planeringssta
dierna i riksplan, regionplan, generalplan. disposi
tionsplan, stadsplan och byggnadsplan, här uppräk
nade med tilltagande detaljrikedom. Bildtolkningen
kommer i första hand till användning vid behandling
av general-, dispositions- och stadsplaner.
För generalplaner är det i de flesta fall tillräckligt
att grovt klassificera markens lämplighet för bebyg-

gelse. I flygbilderna kan man snabbt överblicka och

TABELL 1. Indelning av jordarterna efter bildningssättet,

bedöma stora arealer samt avgränsa områden med

enligt R. Karlsson 1969

olika jordarter. Med ledning härav kan man redan på
detta stadium grovt uppskatta jordens fasthet. Tolk
ningsarbetet utförs i princip som under lokaliserings
skedet vid vägprojektering. Det bör alltid inrymma en
viss fältkontroll, kombinerad med gles sondering inom

Typ av bildning

Exempel på
jorda rtsbenämningar

Glaciala bildningar

1.

Moränavlagringar

Morän, moränlera, morän
grus, sandig morän, sandig
moig morän

2.

lsälvssediment

lsälvssand, isälvsgrus,
åsgrus

3.

Glaciala havs- och
sjösediment

Varvig lera, varvig silt

partier med besvärliga grundförhållanden. För denna

plantyp kan dock bedömningen huvudsakligen base
ras på bildtolkning.
Vid dispositions- och stadsplaner kombineras bild
tolkningen med ett mer omfattande fältarbete, efter
som planförfattaren skall kunna planera det aktuella
området mer i detalj. Undersökningsmetodiken an
sluter sig närmast till de metoder som tillämpas vid
utrednings- respektive detaljprojekteringsskedet vid

Postglaciala,
minerogena bildningar

4. Älv(botten)sediment

Älvsand, älvgrus

vägplanering. De geotekniska undersökningarna bör

5.

vara så noggranna att markens lämplighet för olika
typer av bebyggelse kan anges. I stadsplanearbetets
slutstadium skall planförfattaren kunna placera en
skilda byggnader och beräkna markexploaterings
kostnader med ledning av undersökningens resultat.

Delta- och
fjordsediment

Deltalera, deltasand,
fjordlera

6.

Svämsediment

7. Svallsediment
8.

9.
10.

1.3

Jordarternas indelning

Jordarterna kan indelas efter flera system, t.ex. efter
bildningssätt, efter sammansättning och efter skjuv
hållfasthets- och plasticitetsegenskaper. Dessa tre sys
tem används med vissa modifieringar i denna lärobok.
Med avseende på bildningssä//et indelas jordarterna
i glaciala, postglaciala minerogena samt postglaciala
organogena bildningar (se tabell I).
Efter sammansättning indelar man jordarterna i
mineraljordarter och organiska jordarter. De orga

niska jordarterna är i huvudsak filttorv, dytorv, dy
och gyttja. Mineraljordarterna kan uppdelas efter
kornstorleken enligt tabell 2 (s. 12). I läroboken an
vänds övervägande den mer internationel1a och för

Sverige nya benämningen sill för mjäla och finmo,
medan termen finsand ersätter grovmo.

Med utgångspunkt i skjuvhå//fasthets- och plastici
tetsegenskaper indelas jordarterna i friktionsjordarter
och kohesionära jordarter. Gränsen går vid kornstor-

Svämlera, svämsand
Svallsand, svallgrus, svallad
morän

Postglaciala havs
och sjösediment

{Postglacial) lera, (post
glacial) silt, havslera, sjölera,
gyttjelera, sulfidtera

Kemiska sediment

Bleke

Vindsediment

Flygsand

11.

Rasavlagringar

Ta lus

12.

Vittringsjordar

Vittringsgrus

Postglaciala,
organogena bildningar

13.

Organogena
sediment

Lergyttja, gyttja, sjödy

14.

Torvjordar

Kärrtorv, mosstorv

leken 0,06 mm, dvs. mellan finsand och grovsilt. In
delningen kan också ske i friktionsjordarter, mellan
jordarter och kohesionsjordarter. Till friktionsjord
arterna räknar man härvid finsand (grovmo) och

grövre, till mellanjordarterna silt (finmo och mjäla)
samt till kohesionsjordarterna lera.
Vid flygbildstolkning kan det vara lämpligt att an
vända en mindre differentierad jordartsindelning än
de ovan beskrivna. Man kan härvid sammanföra så
dana kornstorleksgrupper och jordartstyper som upp1.3

Jordarternas indelning
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TABELL 2. Mineraljordarternas kornstorlek

1.4

Jordart enligt
nuvarande
benämning

Flygbildstolkning för jordartsbestämning kan indelas i
1) översikt och 2) detaljstudier i flygbilder. All bild
tolkning följs normalt av en begränsad fältkontroll,
varefter resultatet redovisas i en eller annan form. En
fullständig undersökning kan sålunda bestå av föl
jande fyra stadier:

Block
Sten
Grus
Sand
Grovmo 1
Finmo 1
Mjäla 1
Lera

Jordart enligt
föreslagen
ny benämning 1

Kornstorlek

mm

>200
200
-20
20
2
2
0,2
0,2 0,06
0,06- 0,02
0,02- 0,002
< 0,002

Finsand
Silt
Silt

Tolkningsmetodik

översikt

detaljstudier i flygbilder
fältkontroll
redovisning

1

För att få överensstämmelse med andra länder har
Svenska geotekniska föreningens laboratoriekommitte före
slagit att finmo och mjäla sammanförs under benämningen
silt och att begreppet sand även skall innefatta grovmo.

visar likartade egenskaper och karakteristika på flyg
bilderna. Tabell 3 redovisar de jordartsgrupper som i
flygbilderna kan identifieras med tillräcklig noggrann
het. Jordarterna - hit räknas i detta sammanhang av
praktiska skäl även berg - är här indelade i fem
huvudgrupper, vilket många gånger är tillräckligt för
översiktliga undersökningar. Vid mer detaljerade un
dersökningar medger bilderna i de flesta fall en nog
grannare indelning i undergrupper.

Beroende på syftet med flygbildstolkningen, under
sökningens omfattning, områdets svårighetsgrad samt

tolkarens kunskaper och erfarenhet kommer omfatt
ningen av de olika stadierna att variera från fall till
fall.

1.4.1

översikt

En detaljerad jordartstolkning föregås normalt av
översiktliga studier av det område som skall under

sökas. Det är härvid ofta lämpligt att studera ett ter
rängparti som sträcker sig utanför undersökningsom
rådets gränser. översikten avser att ge information om

de geologiska huvuddragen i stort och om de inbördes
sammanhangen mellan olika terrängtyper och jord

artsbildande processer. Genom dessa studier får man
en uppfattning om vilka jordartskombinationer som

är att vänta. Bedömningarna måste nödvändigtvis bli
TABELL 3. Jordartsindelning vid flygbildstolkning
Huvudgrupp

Undergrupp

Grovsediment

Grus-grovsand
Mellansand-finsand (grovmo)

Finsediment

Silt (finmo-mjäla)
Lera

Organiska jordarter

Torv
Gyttja, dy

Morän

Grov (grusig-sandig) morän
Fin (moig-lerig) morän

Berg

Berg i dagen
Berg med tunt jordtäcke
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av ganska allmän karaktär.
Som stöd för denna översikt använder man tillgäng
Jigt bild- och kartmaterial samt resultaten från even
tuella tidigare undersökningar av det område som

skall flygbildstolkas. Det bild- och kartmaterial som
härvid kan komma till användning är främst:

flygbilder i liten skala (] : 30 000 och I : 67 000)
topografiska, ekonomiska och andra kartor
karta över landisens avsmältning och högsta kust

linjen i Sverige
Sveriges geologiska undersöknings jordartskartor.
som översiktligt redovisar de ytliga jordlagren

Om man inte har tillgång till flygbilder i liten skala,
kan man utnyttja bilder i större skala genom att till
verka en s.k. bildmosaik. Bilderna läggs ut på ett
plant underlag. så att de täcker ett område som är
tillräckligt stort för den översiktliga bedömningen.
Man betraktar härvid inte bilderna tredimensionellt,
utan det utlagda materialet tjänar som en plan foto
karta.
Med ledning av ovannämnda bild- och kartmaterial
kan man studera för jordartstolkningen viktiga geolo
giska karakteristika. Vilka av dessa som skall stude
ras får man avgöra från fall till fall, eftersom det
hänger samman med områdets svårighetsgrad och un
der~ilkningens ändamål. Som exempel på geologiska
karakteristika kan nämnas landisens rörelseriktning
och högsta kustlinjens (HK) läge samt bedömningar

av tidigare vattendjup, terrängtyp, nivåförhållanden,
sedimentations- och erosionsförhålJanden, områdets
grad av exponering mot svallning, karakteristiska
jordlagerföljder, organiska jordars bildningsförutsätt
ningar, bergartstyper, förkastningar och spricksystem,
berggrundens inverkan på ytformen osv. För en full
ständig kartering av en yta kan det vara nödvändigt
att beakta samtliga uppräknade faktorer. Gäller un
dersökningen bara att avgränsa vissa speciella objekt,
t.ex. identifiering och bedömning av organiska jord
arter, räcker det ofta med en summarisk översikt, och
man kan mer eller mindre direkt gå över till den
detaljerade flygbildstolkningen.
I det följande exemplifieras kortfattat ett par av
dessa faktorer. I övrigt hänvisas till geologisk litte

mer sediment i huvudsak endast som dalfyllnader, is
sjösediment och små rullstensåsar. Utbredningen är i
regel liten. Terrängen domineras här av berg, morän
och torvmarker. Torvmarkerna vilar många gånger
direkt på morän. Under HK kan man vänta sig sedi
ment överallt i terrängens lågpunkter, där förhållan
dena för sedimentation varit gynnsamma. Grovt för
enklat kan man säga, att sedimenten blir finkornigare
ju längre man kommer från HK, i vars närhet sand
och sill dominerar. Läget relativt HK ger också upp
lysning om tidigare maximala vattendjup. Ju större
vattendjup, desto gynnsammare har förutsättningarna
varit för avsättning av finkorniga sediment.
Terriingtypen ger upplysning om sedimenttäckets
mäktighet. l ett kuperat spricklandskap stupar berg
och morän som regel brant, och man får stora sedi
mentdjup. Är terrängen mer plan och med få och
svagt markerade dalar, är sedimenten övervägande
grunda.
Vid bedömning av områdets grad av exponering
mot svallning ger terrängtypen också viss ledning.
Svallning påträffas överallt under HK, liksom i forna
issjöområden och längs stränderna på de nuvarande
sjöarna. Svallsediment förekommer främst i sådana
lägen där terrängen legat fritt exponerad mot havet
utan vågdämpande skärgård, dvs. framför allt i om
råden där stora slättland möter uppstigande högland.
Svallningen kan också vara intensiv i mer skyddade
lägen, där tillgången varit god på lätteroderat mate
rial. t.ex. primärt avlagrade sandiga och siltiga sedi
ment.

ratur.

Land isens rörelseriktning lämnar bl.a. besked om
höjdernas stöt- och Jäsidor, om moränmaterialets be
roende av ursprungsbergart och därmed om fördel
ningen mellan olika moräntyper. (Stötsidan är den del
av höjden som låg vänd åt det håll varifrån isen kom;
läsidan den andra sidan.) Landisens rörelseriktning
ger också upplysningar om israndens orientering och i
dalstråken om isälvarnas lopp. Kännedom om isrö
relseriktningen underlättar vidare identifiering av de
s.k. karakteristiska ytformer som beskrivs i kapitel 3.
Områdets läge i förhållande till högsta kustlinjen
(HK) ger en föreställning om sedimentens utbredning
och om förekomsten av svallning. över HK förekom-

1.4.2 Detaljstudier i flygbilder
Efter den allmänna bedömning av områdets uppbygg
nad och bildning som de översiktliga studierna av
kart- och bildmaterial har gett vidtar den egentliga
flygbildstolkningen, under vilken bilderna betraktas i
stereoskop. Tolkningsarbetet utförs härvid helst i bil
der i skala I : I 0 000-1 : 30 000 och med låghöjds
bilder för kontroll av enstaka detaljer. Om man an
vänder en enda bildskala, bör denna ligga i intervallet
I: 10 000-1: 20 000, som förenar god överblick av
terrängen med stor detaljrikedom. Insamlade data om
1.4 Tolkningsmetodik
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jordartsförhållandena tillsammans med flygbildernas
information ger tolkaren underlag för att identifiera
och avgränsa jordarter enligt jordartsindelningen i
tabell 3.
Jordartsbestämning och gränsdragning mellan olika
jordarter grundar sig väsentligen på bildningar som

uppvisar karakteristiska ytformer samt på jordarts
indikationer. Dessa båda grupper behandlas därför ut
förligt i denna lärobok. För att underlätta tolknings
arbetet redovisas i kapitel 7 en sammanställning av
karakteristiska ytformer och jordartsindikationer.
Jordarter med karakteristiska ytformer är sådana
bildningar som har typisk och avgränsad form såväl i
höjd som i plan. De är därför lätta att identifiera på
flygbilderna, många gånger t.o.m. i enkelbild. De måste
vidare uppfylla villkoret att vara uppbyggda av en viss
jordart eller representera en bestämd jordlagerföljd,
varigenom de ger direkta informationer om grundför

hållandena.
Flertalet bildningar uppvisar emellertid inte karak
teristiska ytformer i denna bemärkelse, utan här krävs
en noggrann analys av de terrängförhållanden och
andra faktorer som påverkar och avspeglar jordens
egenskaper. Eftersom marken till övervägande del är
täckt av vegetation och den egentliga jorden sällan är
synlig, måste jordartstolkningen väsentligen stödja sig
på indirekta kriterier, s.k. jordartsindikationer.
Den detaljerade tolkningen av ett område sker efter
principen att man går från känt till okänt, från över
sikt till detalj. Vid arbetet med spegelstereoskop be
traktar man lämpligen bilderna utan kikare, vilket ger
den bästa översikten och det bästa sambandet mellan
olika terrängformer. Kikarna använder man mest för

till jordarter utan att först kontrollera att jordarts
indikationerna stämmer in.
Dessa bildningar med kända jordartsförhållanden
tjänar sedan som referensområden vad avser bildens
fotografiska kvalitet. växtsamhällenas karakteristiska
utseende och beroende av klimat och miljö inom un
dersökningsområdet m.m.

Med utgångspunkt i dessa kända områden vidtar
ett systematiskt studium av undersökningsområdets
övriga delar. Härvid avgränsar man partier med lik
artade egenskaper och utseende på bilderna och för
söker med ledning av olika jordartsindikationer att
identifiera jordart och bedöma jordlagerföljd. Man
måste sträva efter att finna så många och så entydiga

indikationer som möjligt. Ju fler indikationer som
visar mot samma jordart eller lagerföljd, desto tillför
litligare blir tolkningsresultatet. Där bara en enda in
dikation finns, eller där indikationerna divergerar, gör
man säkrast i att avstå från en bedömning och i stället
företa en fältkontroll i det aktuella avsnittet.
På detta sätt arbetar man sig successivt igenom bil
derna. Redan bestämda områden kan ofta utesluta
vissa jordartskombinationer i angränsande avsnitt och

göra andra kombinationer mer sannolika. När hela
området är färdigtolkat, måste områdesbestämningar
och jordartsindikationer stämma överens inbördes.

1.4.3

Fältkontroll

Som ett resultat av detaljstudierna i flygbilderna får
man ett antal säkra eller sannolika bestämningar av
jordarter och jordartsgränser liksom en del osäkra be

identifiering och kontroll av objekt som är för små
att urskiljas utan förstoring.

stämningar. Det kan också förekomma avsnitt som av

Som ett första steg identifierar och avgränsar man

osäkra bestämningarna kan avse antingen jordarten
eller gränsdragningen mellan två jordarter. Genom

en eller annan anledning varit omöjliga att tolka. De

de karakteristiska ytformer som förekommer inom
undersökningsområdet. Arbetet kan här ske tämligen
osystematiskt. Man söker igenom bilderna efter så

bildtolkningen kan man exempelvis ha fått indika
tioner på att ett avgränsat område består av finkorni

dana terrängformationer som man av tidigare erfaren

gare material än ett annat. utan att man exakt har

het har lärt sig att känna igen och klassificera. Om
dessa bildningar uppträder sparsamt, bör man även
söka utanför själva undersökningsområdet för att få
tillgång till så många som möjligt. Man bör emellertid
inte okritiskt överföra de karakteristiska ytformerna
14
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kunnat klassificera de olika jordarterna. Andra gånger
kan gränsen mellan två jordarter vara successiv och

därför svår att fastställa i bilderna. En sådan gräns är
ofta svår att exakt fastställa även i fält och bör också
redovisas som osäker.

All flygbildstolkning bör normalt följas av en be
gränsad fältkontroll. Omfattningen av fältkontrollen
beror i hög grad av undcrsi)kningens ändamål och
kvalitetskrav, bildmaterialcts kvalitet, tillgången på
olika bildskalor, området:-. :-.vårighetsgrad samt tolka
rens kunskaper och erfarenhet. Speciellt vid inlärning
av flygbildstolkning måste man få tillfälle till jäm
förande fältstudier för att träna upp förmågan att
känna igen föremål ovanifrån och i terrängen.
Fältkontrollen begränsas vanligen till att omfatta
enstaka lokaler inom avgränsade områden, som i flyg
bilderna har bedömts som osäkra vad avser jordarter
och gränsdragning. Ofta räcker det att undersöka
endast några få procent av det totala undersöknings
området. Det är sålunda i regel inte nödvändigt att

uppsöka alla de partier där tolkningen bedömts som
osäker. De lokaler som väljs ut för fältbesöket bör

I A.4

Redovisning

Redovisningen av flygbildstolkningens resultat kan
ske på olika sätt alltefter ändamålet med undersök
ningen. Enklast blir redovisningen när, som ofta är
fallet, resultatet av bildtolkningen skall ligga till grund
för en fortsatt geoteknisk utredning och såväl tolk
ningen som det fortsatta arbetet utförs av samma per

son eller arbetsgrupp. Redovisningen kan här ofta
inskränka sig till en skiss på en transparent film, som

läggs över flygbilden.
När en mer fullständig redovisning behövs, kan
man tänka sig olika förfaranden alltefter kraven på
noggrannhet och ytriktighet på den färdiga kartan.
Om man kan tolerera de lägesförskjutningar som flyg
bilderna har, kan man med fördel använda transpa
renta flygbilder, förstorade eller i samma skala som de

emellertid vara representativa för en större del av

tolkade bilderna och kopierade på material som läm

undersökningsområdet. Resultatet från undersök
ningen av dessa fältlokaler kan sedan överföras till

par sig för ljuskopiering. överföringen av tolknings

sådana delar av undersökningsområdet som uppvisar

resultatet är här mycket enkel och snabb, eftersom
alla detaljer frånsett skalan är identiska.
Om man eftersträvar en skalriktig redovisning med

likartade egenskaper på flygbilderna. Områden som
varit helt omöjliga att tolka måste i regel inventeras
i sin helhet.
I några fall kan jordartsfördelningen bestämmas
utan kontroll i fält. Detta är främst möjligt där man

enkel och snabb, eftersom detaljer i den tolkade bil

har stor tillgång på referensområden. t.ex. jordarter

den återfinns på redovisningsmaterialet.

med karakteristiska ytformer, eller kan utnyttja resul

bibehållande av fotobild som underlag. kan man an
vända transparenta kopior av antingen Riksfotokartan
eller Ekonomiska kartan. Även här är överföringen

överföring från flygbild till ritade kartor är tids

tat från tidigare undersökningar. En tolkare med lo

ödande. eftersom arbetet måste utföras manuellt. Vid

kalkännedom från det aktuella området eller med er
farenhet av likartade terrängtyper kan många gånger
utföra en jordartstolkning utan efterföljande fältkon
troll.
För provtagning i fält använder man bl.a. spade
samt skruv- eller spadborr. Den relativa fastheten och
framför allt mäktigheten inom områden med orga
niska jordar, silt och lera kan bedömas med en enkel
sticksondering eller viktsondering. Särskilt lämpad för

små avvikelser mellan kameraaxel och lodlinje och

detta ändamål är en 10 mm sticksondutrustning som

har utvecklats vid Institutionen för kulturteknik vid
Tekniska högskolan. Dess stora fördel är dess låga
vikt, samtidigt som den snabbt medger sonderingar

ned till 15-20 m djup i främst lera, sill och orga
niska jordarter.

när endast små höjdskillnader förekommer inom om

rådet är lägesförskjutningen i bilden liten. överfö
ringen kan härvid ske med en pantograf, som också

medger skalförändringar. Vid större avvikelser blir
felet så stort att man måste använda instrument som

kan korrigera lod vinkeln. Ett instrument av denna
typ är den s.k. flygbildsomtecknaren, som visas på
bild 1. Korrigeringen möjliggörs här genom att bilden

är fästad vid en sfäriskt lagrad platta, och den sker
genom inpassning av några detaljer i bild och karta.
Den optiska överföringen sker via en halvförsilvrad
spegel, som gör att man kan betrakta bild och karta
överlagrande varandra. Instrumentet medger skalför
ändringar från 0,4 till 3 gånger. För överföringen kan
också olika fotogrammetriska instrument användas.
1.4 Tolkningsmetodik
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BILD 1. Flygbildsomtccknarc för överföring av tolknings
resultat till karta. C. Zeiss, Jena. (Se textens. 15.)
FIG. 1. Equipment for transfer of details from aerial picture
to map.

1.5

Tekniska hjälpmedel

1.5.1

Stereoskop

Vid tolkningsarbetet är det nödvändigt att betrakta
bilderna under stereoskop. Man använder vanligen
spegelstereoskop eller linsstereoskop.
16
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Spege/stereoskopet är det mest lämpade för jord
artstolkning. Dess största fördel är att bilderna kan
studeras tredimensionellt både med och utan försto
ring. I senare fallet medger instrumentet samtidig be
traktning av ett stort område, vilket är väsentligt för
översiktliga studier av terrängens uppbyggnad. Mycket
av själva tolkningsarbetet kan också med fördel ut
föras utan förstoring. Instrumentet är försett med
kikare, vilka medger förstoring av ett mindre område.
Kikarna används framför allt för detaljstudier och
punktkontroller. För mätning i bilderna är förstoring
direkt nödvändig. De krav man bör ställa på ett spe
gelstereoskop är att optiken är förstklassig och att
instrumentet medger överblick över stora bildavsnitt.
Spegelstereoskop finns av ett flertal fabrikat (se exem
pel på bild 3, 4 och 5). De flesta är väl lämpade för
jordartstolkning. Vissa typer har dock alltför begrän
sat synfält och otillfredsställande optik.
Linsstereoskopet är ett utmärkt och billigt hjälp
medel för stereobetraktning. Det består i princip av
två enkla linser på ca 6 cm avstånd från varandra och
ger 2-3 gångers förstoring. Linsstereoskopet är sär
skilt väl lämpat för fältbruk. Dess begränsning är att
synfältet är litet, så att översiktliga studier försvåras.
Ett bra linsstereoskop bör ha god optik, medge foku
sering och ha reglerbart avstånd mellan linserna för
att kunna anpassas till olika ögonavstånd. Linsstereo
skop finns i flera utföranden, såsom hopfällbara fick
stereoskop och stereoskop med en benkonstruktion
som håller upp ena bild kanten (se bild 6).
Bild 2 visar en typ av stereoskop som är särskilt
lämpad att använda vid de inledande, översiktliga stu
dierna av ett område. Instrumentet medger montering
av ett stråk om åtta modeller, vilka kan studeras i en
följd. Man får härigenom en utmärkt bild av ter
rängens huvuddrag. Till instrumentets nackdelar hör
att flygbilderna måste delas mitt itu och att kikare
saknas.
Den vid vägprojektering använda Ba/plexutrust
ningen är mindre väl lämpad för en detaljerad jord
artstolkning. Instrumentets stora fördel från tolknings
synpunkt är att man genom att montera flera stereo
modeller får en utmärkt tredimensionell översikt över
ett större terrängstråk och därigenom skaffar sig en
uppfattning om undersökningsområdets geologiska

BILD 2. Stråkstereoskop, typ Eranti.
Wild Heerbrugg.
FIG. 2. Strip stereoscope for continuous
illlerpretation af a maximum af eight
models.

uppbyggnad i stort. Det förminskade bildformatet till
sammans med de använda röd- och blåfiltren medför
emellertid att man får en mindre nyanserad tonåter
givning. Man bör därför eftersträva att parallellt med
eller helst före Balplexutredningen utföra själva jord
artstolkningen med separata papperskopior eller dia
positiv.
Utöver de ovannämnda stereoskopen finns mer
avancerade typer, såsom Stereozoom av Bausch &
Lombs fabrikat. Detta stereoskop har mycket god
optik och medger kontinuerlig förstoring från 2,5 till
20 gånger. Ett annat stereoskop med högklassig optik
är / nterpretoscope från Zeiss, Jena. Även detta ger
möjligheter till kontinuerlig förstoring, från 2 till 15
gånger. Dessa båda stereoskop, Stereozoom och Inter
pretoscope, är särskilt väl lämpade för tolkning i dia
positiv.

1.5.2 Hjälpmedel för parallellföring
För att effektivisera och underlätta arbetet och medge
snabb tolkning bör spegelstereoskop eller bilder lätt
kunna förflyttas med bibehållen stereoverkan. Detta
kan ske genom att antingen stereoskop eller bilder är
rörliga. Utrustning för parallellföring finns av flera
fabrikat.

Bild 3 visar en enkel och effektiv utrustning, som
har utvecklats av Nämnden för skoglig flygbildstek
nik. Spegelstereoskopet är här fixerat, medan bilderna
kan parallellförflyttas med hjälp av en ritbordsarm,
som har försetts med en platta för fastsättning av bil
derna. Utrustningen passar till de flesta typer av spe
gelstereoskop. Bilderna fästs med fjäderklämmor mot
bildplattan. Denna kan fås i ogenomskinligt plast
material för arbete i påfallande ljus eller i opalfärgat

BILD 3. Parallellföring av flygbilder
med hjälp av ritbordsarm och fast spe
gelstereoskop. Konstruktionen utvecklad
av Nämnden för skoglig flygbildsteknik.
FIG. 3. Scanning equipment consisting af
a moving set-square and a fixed stereo
scape.
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BILD 4. Parallellföring av flygbilder
med rörlig bildplatta och fast spegel
stereoskop. Wild Heerbruggs konstruk
tion.
FIG. 4. Wild Heerbrugg's scanning equip
ment.

plexiglas lämpat för ljusbord. Det fast placerade
stereoskopet medger en bekväm arbetsställning, och
man har hela tiden konstant belysning på den be
traktade bildytan.
Utrustningen på bild 4, Wilcl Heerbruggs konstruk
tion, bygger på samma princip som föregående typ:
fast stereoskop - rörlig bild platta. Plattan är rörlig i
två dimensioner med hjälp av ett underliggande sys
tem av stänger. Utrustningen medger konstant belys
ning på den betraktade bildytan och bekväm arbets-

ställning, samtidigt som den är den enligt förf. mening
mest lättarbetade.
Bild 5 visar Marins utrustning, som består av en
parallellogram-arm på vilken ett spegelstereoskop
monteras. Bilderna är således fixa, medan stereosko
pet är rörligt. Utrustningen är lämpad för såväl ljus
bord som magnetplatta och användbar för stereobe
traktning av bilder upp till 34 X 34 cm. Särskilda fäs
ten för fastsättning av de vanligaste stereoskoptyperna
finns. Med jämn belysning över hela bildytan eller

BILD 5. Parallellföring med rörligt spe
gelstereoskop och fasta flygbilder. Ma
rins konstruktion.
FIG. 5. Morin's scanning equipment.
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BILD 6. Bildhållare för fältbruk. B. Pet
terssons konstruktion.
FIG. 6. Field equipme111 with arra11ge
me11t to hold fens stereoscope.

med belysningsutrustningen monterad på parallello
grammen får man konstanta belysningsförhållanden
inom den betraktade bildytan.

en annan vanligt förekommande bildhållare svarar
magneter för fasthållning av linsstereoskopet.

1.5.3

1.5.4

Hjälpmedel för stereobetraktning i fält

Även vid arbete i fält bör man betrakta flygbilder
under stereoskop. För att underlätta stereobetrakt
ningen kan man använda bild hållare av olika slag.
Man kan också göra kontinuerliga stereomontage ge
nom att dela bilderna mitt itu och klistra upp dem på
ett styvt underlag. Bilderna fastsätts härvid endast i
ena kanten, så att den andra kan vikas upp mot ste
reoskopet. Metoden har dock ett par nackdelar: dels
måste bilderna klippas itu, dels kan man inte använda
dem i spegelstereoskop.
En väsentligt bättre lösning utgör s.k. bildlu11/are.
Bildhållaren på bild 6 medger montering av två flyg
bilder och passar för bilder i format från 18 X 18 cm
till 34 X 34 cm. Man bör härvid använda den typ av
linsstereoskop som visas här. Genom sin speciella ben
konstruktion tillåter den att bilderna viks upp i mit
ten, så att man enkelt kan föra stereoskopet över bil
derna. Med hjälp av trådar hålls stereoskopet mot
bildhållaren och kan lätt förflyttas över hela ytan. På

Belysning

Rätt belysning är utomordentligt viktig vid arbete med
stereoskop, dels för att medge ett maximalt utnytt
jande av bilderna, dels för att inte ögonen skall tröttas.
Den betraktade ytan bör vara lika belyst i båda bil
derna, den bör vara fri från skuggor och ha kon
stanta belysningsförhållanden. Vid påfallande ljus bör
man ha tillgång till två lampor, en som belyser varje
bild. Lamporna bör helst vara av typen Micholas lam
por eller liknande, men också vanliga glödlampor är
användbara. Man kan också använda en lysrörslampa,
som ger jämnt ljus över hela bildytan. För att få lik
artad belysning på bilderna kan man också ha lam
porna monterade på instrumentet. Detta ger dock inte
alltid konstant belysning över hela bildytan. Ytterli
gare en möjlighet är att använda ljusbord med opal
färgad yta. Det ger jämn belysning över hela bildytan,
även vid betraktning av svart-vita papperskopior. För
arbete med transparenta bilder är ljusbordet nödvän
digt.
1.5
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1.5.5

övriga hjälpmedel

Ritfilm används som överlägg när man inte vill rita

direkt på bilderna. Lämplig ritfilm är genomskinlig
och ofärgad acetatfilm av den typ som framför alJt
används till arbetsprojektorer. Acetatfilmen fästs vid
flygbilden med hjälp av ritbordstejp, som inte skadar
bildytan när man avlägsnar den. Man kan också an
vända självhäftande ritfilm (Agat), som går att ta bort
från bilden om den inte har suttit fast för länge. Den
överdragna ritfilmen tjänar också som fuktskydd och
skydd mot slitage.
Val av pennor är beroende av det underlag man
skall rita på. På ritfilm kan man inte rita med alJa
slags pennor. Bäst är tuschpennor, spritpennor och
fettpennor. Det går i någon mån även att rita med
kulspetspenna. På flygbilder med matt yta kan man
rita direkt på bilden med praktiskt taget alJa slags
pennor. Om man använder fettpenna eller blyerts
penna kan man radera utan att förstöra flygbilden.
Högglansade bilder fordrar samma slags pennor som
ritfilm.
Bilder som används mycket bör skyddas mot fukt
och slitage. En fuktig bild är svår att rita på, och vissa
typer av pennor, såsom tusch- och spritpennor, ger en
skrift som inte tål vatten, utan linjerna flyter ut. Bäst
i detta avseende är fettpennor. En bild med matt yta
förstörs inte av att bli våt om den får ligga plant med
en tyngd över medan den torkar.
Det finns olika sätt att skydda bilderna mot fukt.
Man kan behandla dem med olika flytande fukt
skyddsmedel elJer täcka dem med häftande skydds
film eller helt plastinbaka dem. Ett enkelt sätt att
skydda bilderna är att använda plastfickor, som finns
i olika format. Fuktskyddsbehandling kan man få ut
förd i samband med bestälJning av flygbilder.
Som skydd mot slitage kan man använda plast
fickor, skyddsfilm eller plastinbakning av samma typ
som skyddar bilderna mot fukt. Man kan också
skydda bildens kanter, som är de ömtåligaste delarna,
med tejp av den typ som används för ritningar.
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Allmänt

Den fotografiska flygbilden är utgångsmaterialet för
all flygbildstolkning. Såväl bildens tekniska kvalitet,
den använda filmsorten, typen av bildmaterial som
bildskalan är av stor betydelse för tolkningsresultatet.
Den tekniska bildkvaliteten är beroende av dels den
fotografiska, dels den rent geometriska kvaliteten hos
materialet. I det förra fallet är bildskärpa och fotogra
fisk tonåtergivning bestämmande och i det senare
fallet materialets mätnoggrannhet. Flygbildens fotogra
fiska kvalitet måste uppfylla mycket högt ställda krav
för att tillfredsställande kunna användas för jordarts
bestämning. Den geometriska kvaliteten är däremot
inte lika viktig för tolkningsresultatet. I avsnitten 2.2
och 2.3 i detta kapitel behandlas de tekniska kvaliteter
som påverkar flygbildens användbarhet för jordarts
tolkning.
Man använder för närvarande flera principiellt olika
filmsorter inom flygfotografin. Den här redovisade

2
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tolkningsmetodiken stöder sig väsentligen på indirekta
kriterier, s.k. jordartsindikationer. En del terrängdetal
jer framträder bättre på vissa filmtyper och under
lättar härigenom identifieringen av dessa jordartsindi
kationer. Det stora flertalet indikationer kan man
emellertid bestämma med lika stor noggrannhet, obe
roende av filmtypen. De filmsorter som bäst lämpar
sig vid flygbildstolkning för jordartsbestämning är
svart-vit, pankromatisk film samt färgfi/111, vilka när
mare beskrivs i avsnitt 2.4. Utöver dessa finns ett fler
tal specialfilmer, av vilka infrarödkänslig film och
spektrozanalfi/111 beskrivs i avsnitt 2.5. För jordarts
tolkning i samband med vägbyggnad och samhälls
planering ger dessa specialfilmer i några avseenden
vissa fördelar, men de är även förenade med väsent
liga nackdelar.
Olika typer av bildmaterial behandlas i avsnitt 2.6.
Papperskopior är det överlägset dominerande mate
rialet vid all flygbildstolkning, dels av ekonomiska
skäl, dels beroende på att hanteringen underlättas.
2.1

Allmänt
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Transparenta kopior ger dock väsentliga kvalitetsför
bättringar, främst genom filmmaterialets större svärt
ningsomfång och bättre upplösningsförmåga. Det
fordras dock högklassiga stereoskop för att man helt
skall kunna utnyttja de transparenta kopiornas för
delar.
De två sista avsnitten i detta kapitel, 2.7 och 2.8,
behandlar bildskalans respektive årstidens inverkan på
informationsinnehållet.

2.2

Flygbildens fotografiska kvalitet

Vid flygbildstolkning för bestämning av jordarter
ställer man mycket höga krav på den fotografiska
bildkvaliteten. Man vill ha en väl genomtecknad och
kontrastrik bild, som erbjuder goda möjligheter att
tyda bildinnehållet. För att nå detta resultat måste val
av filmemulsion anpassas efter rådande ljusförhållan
den och stor omsorg ägnas åt fotograferingen och
materialets fotografiska behandling.
2.2.1

Färgkänslighet

Solljuset innehåller strålning av olika våglängder en
ligt sammanställningen i tabell 4.
Den fotografiska emulsionen är i sitt ursprungliga
skick mest känslig för UV-strålning och blått ljus,
dvs. kortvågig strålning. Genom tillsats av bl.a. färgTABELL 4. Solljusets våglängdsområden
Våg längdsområde

Färg

nm'
<400
400-440
440-490
490-510
510-575
575-590
590-650
650-700
>750
1

Ultraviolett
Violett
Blått
Blågrönt
Grönt
Gult
Orange
Rött
Infrarött

synligt ljus

1 nm (nanometer)= 10- 9 m.
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ämnen till emulsionen gör man den känslig även för
andra våglängder.
När ljuset passerar genom atmosfären påverkas det
av småpartiklar av olika slag, såsom vattendroppar,
iskristaller och fasta partiklar. Ljuset undergår härvid
böjning, brytning och reflexion, vilket innebär att det
samtidigt försvagas och blir diffust. Detta dis inne
håller huvudsakligen kortvågig strålning och ger där
för en blåaktig färgton. En film som inte skyddas mot
det diffusa ljuset ger en slöjig bild med svaga kon
traster och som en följd härav ett mindre informa
tionsinnehåll. Med hjälp av färgfilter minskar man
effekten av den diffusa strålningen.
Bild 7 visar schematiskt färgkänsligheten vid olika
ljusvåglängder hos de vanligast förekommande film
emulsionerna.

2.2.2

Remissionsegenskaper

När solljuset träffar markytan absorberas en del av
den infallande strålningen, medan resten återutsänds.
Med remission (eller reemission) menas härvid den
strålning som terrängdetaljerna återutsänder i olika
riktningar. Reflexion sker i blanka ytor, vilka åter
kastar en stor del av det inkommande ljuset i en be
stämd riktning, beroende på ljusets infallsriktning och
den reflekterande ytans lutning.
Remissionen svarar för huvuddelen av det från ter
rängen återutsända ljuset. Den är sammansatt på lik
nande sätt som solljuset och är bestämmande för
sambandet mellan terräng och bildåtergivning. Re
missionen varierar från objekt till objekt beroende på
bl.a. egenfärg, fuktighet, struktur, ljusreflexionsför
måga, terrängens lutningsförhållande, solljusets in
fallsvinkel, väder och atmosfäriska förhållanden. Detta
medför att gråtonsåtergivningen av en och samma
terrängdetalj varierar från flygbild till flygbild. Ännu
mer komplicerad är tonåtergivningen på färgfilm, där
objektets läge inom bildytan ibland är av avgörande
betydelse.
Objekt med hög remission inom det synliga spekt
rumet, t.ex. torr sand, grå renlav och gnejs, avbildas
med ljus ton på positiva kopior från pankromatisk
film och färgfilm. Sådana objekt som organiska jord
arter och barrträd får en mörk tonåtergivning på

PANKROMATISK
FILM

Gu Ifilter

Intra fi Iter

IR-FILM

FÄRGFILM

SPEKTROZONAL
FILM I
Infraröd

Röd

BILD 7. Färgkänslighct som funktion av
ljusvåglängder hos olika filmemulsioner.
Efter E. Minnus och E. Welander.
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FIG. 7. Colour se11sitivity at different
wave-lengths for panchromatic (top),
infra-red, colour and false-colour (bot
tom) films.
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TABELL 5. Medelvärden på den relativa remissionen från
några markslag, efter Brock 1952
Markslag

Relativ remission

Ren, torr sand
Vissnat gräs
Öppen gräsbevuxen mark
Gles skogsmark
Frisk gräsvegetation nära vatten

100

39

36
36
32

Lövskog

25

Omogen säd
Barrskog

23
12

grund av den låga remissionen inom detta våglängds
område.
Tabell 5 anger den relativa remissionen från några

markslag som ett medelvärde utan hänsynstagande till
objektets placering i bilden, markytans lutning, fuktig
hetsförhållanden m.m. De angivna värdena utgör en
dast medelvärden av såväl objekten med skuggor som
remissionen inom olika våglängdsområden, men visar

de avsevärda skillnaderna mellan olika markslag. Re
missionen är uppmätt på bilder tagna från 3 000 m
höjd vid 80° solhöjd och i mycket klart väder. Tabel
len utläses så att minskande värden på remissionen
ger mörkare gråtoner.
2.2 Flygbildens fotografiska kvalitet
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BILD 8. Remissionskurvor för jordarter. Efter E. L. Krinov.
PIG. 8. Refiectance curves af (i) dry clay, (2) dry sand,
(3) dry boulders, (4) dry sand loam, (5) wet boulders,
(6) moist sand loam.
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BILD 9. Rcmissionsk.urvor för vcgctationstypcr uppmätta
naturen. Efter E. L. Krinov.
FIG. 9. Reflectance curves of (1) sedge meadow, (2) Sphag
num, moist, (3) Sphagnum, dry, (4) lush meadow.
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BILD 10. Rcmissionskurvor för grå renlav och lavfri gncjs
häll. Efter L. Wastenson.
PIG. 10. Reflectance curves of (JJ lichen, Cladonia rangi
ferina, (2) lichen-free red gneiss rock.
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BILD 11. Rcmissionskurvor för trädslag. Efter E. L, Krinov.
PIG. Il. Reflectance curves of (1) birclz, mature forest late
summer green, (2) pine, mature forest early in the summer,
(3) birch, mature forest early in the summer, (4) spruce,
mature forest early in the summer.

~

w

.c

g

-

2

/\

C

,c
~

- __.,r

/

~

I/

/
'-

0

400

500

600

700

400

Våglängd i nm

BILD 12. Svärtningsfördelning i en pankromatisk film med
användning av Zeiss Acrotopograph filter A. En mindre del
av det kortvågiga ljuset hålls tillbaka. Efter B. Hallert.
FIG. 12. Distribution of density oj panchromatic film and
Zeiss Aerotopograph filter A.

Objekt med olika färg återutsänder olika vågläng
der. Bild 3-11 visar remissionsegenskaper inom olika
våglängdsområden hos några vanliga marktyper och
träd slag. Som framgår av bild 7 sträcker sig inte den
pankromatiska filmens och färgfilmens känslighet
längre än till ca 700 nm. De relativa skillnaderna mel
lan kurvorna är i många fall små inom våglängdsom
rådet för det synliga ljuset, medan de är större i det
infraröda området. På pankromatisk film liksom på
vanlig färgfilm blir då olikheterna i tonåtergivning
små. Här har man i stället möjlighet att med hjälp av
infrarödkänsliga filmer, svart-vit IR-film och IR-käns
lig färgfilm, s.k. spektrozonalfilm, registrera skillnader
mellan de olika terrängdetaljerna.
Om man vill separera objekt med olikartade re
missionsegenskaper inom ett våglängdsområde kan
man genom att välja lämpliga filter avgränsa ljuset till
det önskade intervallet. Bild 12 och 13 ger exempel
på denna effekt. Genom val av lämplig film-filter
kombination har man på så sätt möjlighet att fram
häva vissa önskade objekt. En förutsättning för detta
är att man erfarenhetsmässigt kan bedöma remissions
egenskaperna hos de aktuella objekten. Helst bör man
känna remissionsvärdena inom några avsnitt eller for
men på hela kurvan för att kunna göra en noggrann
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BILD 13. Svärtningsfördclning med Zeiss Acrotopograph
filter E. Kortvågigt ljus intill våglängder omkring 550 nm
hålls tillbaka, och bilden byggs i huvudsak upp av lång
vågigt ljus. Efter B. Hallert.
FIG. /3. Distribution of density oj panchromatic film and
Zeiss Aerotopograph filter E.

undersökning. För direkt tillämpning på jordartstolk
ningens område är ännu för litet känt om remissions
kurvorna för olika jordarter i naturligt tillstånd under
varierande betingelser, men resultaten av ryska försök
visar på stora utvecklingsmöjligheter inom detta fält.
De gråtonsvariationer som är av betydelse vid jord
artstolkning och som beror av olika terrängfaktorer
såsom terrängens lutningsförhållande, markens yt
struktur, jordarternas egenfärg och förändringar i
jordens vattenhållande förmåga behandlas närmare i
avsnitt 2.8.4 och 4.3. Vegetationens inverkan på grå
tonsåtergivningen diskuteras i avsnitt 4.7.
2.2.3

Kontraster

Genom atmosfärens inverkan på solstrålarna minskar
vid flygfotografering kontrasterna mellan terrängens
detaljer med ökande f!yghöjd. Under förutsättning att
rörelseoskärpan på grund av flygplanets hastighet hål
ler sig inom acceptabla gränser, är bildkvaliteten till
stor del beroende av den rådande väderleken och
främst då av luftdiset. Som ett exempel på disets in
verkan kan nämnas att hög bildkvalitet erhålls vid
fotografering med pankromatisk film och gulfilter
från den av Rikets allmänna kartverk, RAK, tilläm2.2 Flygbildens fotografiska kvalitet
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pade standardflyghöjden 4 600 m under sådan väder
lek att sikten är ungefär 10 mil. När sikten minskar
till 5 mil påverkar detta bilden något. Vid en sikt av
3 mil är försämringen påtaglig, även om bildmaterialet
fortfarande får anses som användbart. När sikten går
ned till 1 mil, är flygbilderna ofta oanvändbara för
jordartstolkning.
För något tiotal år sedan ansågs allmänt att luft
diset inte förekom högre upp än 2 000-3 000 m. En
ligt senare utförda undersökningar vet man att diset
kan nå åtminstone 9 000-10 000 m höjd. Detta är
också en av orsakerna till att bilder från RAK:s
fotograferingsverksamhet från 10 000 m, den s.k. Ope
ration RAK, inte håller samma kvalitet som bild
materialet från 4 600 m.
Förhållandet mellan största och minsta luminans
uppgår vid flygfotografering normalt till omkring
10: 1, medan motsvarande förhållande vid markfoto
grafering kan uppgå till omkring 1 000: I. För att
underlätta identifiering av terrängföremål i flygbilder
bör därför kontrasterna framhävas, så att även små
luminansskillnader registreras.

TABELL 6. Samband mellan negativskala och de minsta
terrängdetaljer som återges på flygbilder vid en upplös
ningsförmåga av 0,03 mm
Negativskala

1: 5000
1 :10000
1 :13000
1 :30000
1 : 67 000

Med upplösningsförmåga avses här hur pass små och
tätt liggande terrängdetaljer som kan identifieras på
flygbilden. Denna egenskap sammanhänger med ett
stort antal faktorer i hela avbildningsprocessen. Upp
lösningsförmågan hos objektiv och fotomaterial sätter
en gräns för de minsta detaljer som kan avbildas.
Denna gräns anges för moderna objektiv och vid an
vändning av pankromatisk film och färgfilm vara ca
0,01-0,02 mm för terrängdetaljer med små kontraster.
Härtill kommer inverkan av atmosfären, flygplans
vibrationer, rörelseoskärpa, framkallningsförfarande
m.m. Människoögat anses dessutom kunna skilja mel
lan objekt av storleksordningen 0,01-0,04 mm vid de
avstånd som förekommer vid arbete i stereoinstru
ment. Det kan därför anses motiverat att räkna med
en praktisk upplösningsförmåga av ca 0,03 mm. Med
denna upplösningsförmåga varierar storleken av minsta
synliga detalj vid olika negativskalor enligt tabell 6.
Dålig kontrast i bilderna medför att tabellens vär
den måste ökas. För att man skall kunna identifiera
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0,15
0,3
0,4

0,9
2,0

enstaka detaljer krävs i regel att de är betydligt större
än vad siffrorna i tabellen anger. Om detaljerna före
kommer i stor mängd kan de ibland identifieras ge
nom att ytan får en karakteristisk struktur, trots att
de enstaka terrängdetaljerna är för små för att kunna
identifieras.

2.3
2.2.4 Upplösningsförmåga

Ungefärligt mått

m

Flygbildens geometriska kvalitet

Vid flygbildstolkning har den geometriska bildkvali
teten inte samma betydelse som den fotografiska. Kra
ven på ytriktighet och mätnoggrannhet är här inte så
stora som exempelvis vid nivå- och plankarteringar.
Tolkningen utförs vanligen på orektifierade bilder.
Här skall därför endast i korthet beröras några av de
geometriska egenskaper hos flygbilder som man måste
känna till vid bildtolkning. övriga kunskaper i foto
grammetri förutsätts föreligga.
Flygbilden är en centralprojektion, vilket medför
att alla terrängdetaljer som avviker från ett horisontal
plan får en radiell lägesförskjutning i bilden. Av bild
14 framgår hur avbildade punkter, som i verkligheten
ligger över referensplanet, förskjuts från bildcentrum
(egentligen från nadirpunkten, dvs. avbildningen av
den punkt i terrängen som ligger lodrätt under ka
meraobjektivet vid exponering). Punkter under refe
rensplanet förskjuts mot bildcentrum. Lägesförskjut
ningarnas storlek på flygbilden är beroende av nivå
skillnadernas storlek, fotograferingshöjden och avstån
det mellan avbildad terrängdetalj och bildcentrum.

Negativplan

1/

I
I

I
I

I

I

H

I

I
I
I

I

Referensplan
BILD 14. Lägesförskjutningar i en lod
bild över kuperad terräng.
FIG. 14. Uneve11 terrain creates distor
tions in the aerial plwtograph.

De kallas därför också höjdskillnadsförskjutningar.
Från bild 14 kan följande samband lätt härledas
LJH
Llr=--r

H

'

Härur framgår att denna effekt är mer accentuerad
på låghöjdsbilder. Möjligheterna att få god stereo
verkan minskar därigenom och kan ibland helt för
svinna.
Dessa höjdskillnadsförskjutningar inverkar menligt
på inblickbarheten i skogbevuxna partier, där av
skärmningen gör att väsentliga detaljer kan gå för
lorade. Om man vill studera markyta, markvegetation
eller förekomst av berghällar och block i skogsområ
den bör tolkningen därför ske så centralt i bilden

Lägesförs kj utn i ng

från flygbild till karta. Här kan, särskilt mot bildens
kanter, uppstå stora fel i lägesbestämningen. Ofta har
man dock en skalriktig karta till förfogande, vilket
underlättar redovisningen.
Ytterligare ett problem kan uppstå i samband med
överföringen från bild till karta. Eftersom flygbilden
praktiskt taget aldrig är en sträng Jodbild, är det av
bildade området en oregelbunden fyrhörning med
varierande skalor inom bildytans olika delar. Denna
typ av lägesförskjutningar vållar endast små problem
om avvikelsen mellan kameraaxel och Jodlinje, Jod
vinkeln, är liten. Vid större avvikelse blir emellertid
felet så stort att man måste använda instmment som
kan korrigera lod vinkeln. Ett enkelt sådant instrument
är den s.k. flygbildsomtecknaren (se bild 1, s. 16).

som möjligt. Identifiering av trädslag däremot under

Man kan också använda fotogrammetriska instrument

lättas snarare genom de accentuerade förskjutningarna
i flygbildens kanter, då man här även får möjlighet att
betrakta träden snett från sidan. I kuperad terräng
kan höjdskillnadsförskjutningarna medföra att lutande
partier i bildens kantområden avskärmas från insyn.
En annan olägenhet med höjdskillnadsförskjut
ningarna uppstår vid överföringen av tolkningsresultat

av olika slag.
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Fram till de allra senaste åren har den pankromatiska
filmen varit den helt dominerande filmsorten vid flyg
fotograferingar som utförts av Rikets allmänna kart
verk, RAK, och den kommer även i framtiden att ha
sin givna plats för standardfotograferingar. Såväl
RAK:s omdrevsfotografering (I: 30 000) som Opera
tion RAK (I: 67 000) sker uteslutande med denna
filmtyp. Inom beställningsverksamheten används där
emot i stor utsträckning färgfilm, sedan man nu till
fredsställande har lyckats lösa frågan om färgfilmens
hållbarhet och deformationsbeständighet.
2.4.1

Pankromatisk film

Den pankromatiska filmen registrerar hela det synliga
spektrumet i varierande gråtoner, vilket framgår av
bild 7 (s. 23). Vanligen används dock gulfilter, som
tar bort den kortvågiga strålningen. Avvikelsen från
ögats känslighet är också störst inom detta våg
längdsområde. I den pankromatiska filmen har grå
tonsnyanserna förstärkts med bibehållande av det in
bördes förhållandet, vilket ger en svart-vit bild med
en gråtonsskala i för ögat "normala" gråtoner till
skillnad från infrarödkänslig film. På grund av sin
finkornighet, snabbhet och spektrala känslighetsför
delning är den pankromatiska filmen den lämpligaste,
när bilden skall kunna användas för många ändamål.
För att underlätta identifieringen av terrängföremål
i flygbilden bör de svaga kontrasterna återges så kraf
tigt som möjligt. Filmen bör därför registrera även
små Iuminansskillnader relativt kraftigt. Detta är vid
jordartstolkning för bebyggelseplanering särskilt be
tydelsefullt inom odlingsområdena, vilka är av pri
märt intresse då de till största delen är uppbyggda av
finsediment och organiska jordarter. Man bör här
eftersträva att få en så nyansrik gråtonsskala som
1nöjligt. även om detta medför sämre tolkningsmöj

ligheter i skogbevuxen terräng. Genom att välja lämp
liga film-filterkombinationer kan man framhäva
viktiga objekt i bilden. En förutsättning för detta är
att man i vissa delar känner utseendet av objektets
remissionskurva, vilket ännu är fallet endast för ett
begränsat antal jordartsindikerande objekt. Bildernas
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användbarhet för andra tolkningsändamål kan bli be
gränsad genom denna åtgärd, men vid jordartskarte
ring skulle man vinna klara fördelar om man vid
fotograferingen tog hänsyn till remissionsegenska

perna.
Den pankromatiska filmen erbjuder utomordentliga
möjligheter till bestämning av jordarter. Jämförd med
färgfilm har den dock vissa nackdelar (se vidare av
snitt 2.4.3).
2.4.2 Färgfilm
Färgfilm har under de två senaste åren använts i unge
fär hälften av RAK:s beställningsfotograferingar, me
dan den för bara några år sedan hörde till sällsynt
heterna. En bidragande orsak till denna utveckling är
att man har övergått till en film på estarbas. Detta har
medfört att färgfilmen nu i fråga om geometriska
egenskaper, hållbarhet och deformationsbeständighet
är fullt jämförbar med den pankromatiska filmen.
Härigenom är den också fullt användbar för foto
grammetriska ändamål. Man har vidare på bilder
tagna från upp till 2 000 m flyghöjd lyckats uppnå en
tillfredsställande färgåtergivning, som nära ansluter
till de naturliga färgerna. Ytterligare en bidragande
orsak till färgfilmens snabba expansion är den redu
cerade kostnadsnivån.
Färgfilm är som nämnts uppbyggd på en estarbas,
vilken är täckt av tre emulsionsskikt med känslighet
för röd, grön och blå strålning. Skiktens relativa
känslighet vid olika våglängd som råden framgår av
bild 7 (s. 23).
Färgfilmen har, jämförd med den pankromatiska,
en större känslighet för Iuftdiset, varigenom den får
en blåaktig missfärgning vid fotografering på högre
höjder. Detta medför att nyansrikedomen i tonåter
givningen minskar, liksom filmens förmåga att återge
även små kontraster på dessa höjder. Den störande
blåtonen minskas normalt genom att man använder
särskilda filter. Inom RAK färgfotograferar man för
närvarande inte från högre flyghöjd än 2 000 m (skala
I : 13 000) men det är sannolikt att man inom några
år med gott resultat kan nå högre flyghöjder genom
utveckling mot större känslighet och bättre färgåter
givning hos filmen samt härför lämpliga disfilter.

2.4.3

Jämförelse mellan pankromatisk film och
färgfilm

Vid jordartstolkning har färgfilmen flera klara för
delar framför den svart-vita filmen, men också en del
nackdelar. Till färgfilmens fördelar hör främst det
ökade informationsinnehåll som färgen ger. En del,
men långt ifrån alla, jordartsindikationer framträder
bättre genom att färgfilmen avbildar terrängen i vä
sentligt många fler tonåtergivningar, medan den pan
kromatiska filmen är begränsad till de nyanser som
gråtonsskalan medger. För den pankromatiska filmen
talar främst att den har större kontrastomfång, vilket
medger att den kan registrera även svaga kontraster
på höga höjder. En förutsättning för en sådan jäm
förelse är att den baserar sig på bilder i samma skala
och fotograferade från samma flyghöjd. Jämförelsen
hänför sig endast till bilder tagna på högst 2 000 m,
eftersom färgfilmen för närvarande är begränsad till
ungefär denna flyghöjd. över denna höjd är den pan
kromatiska filmen klart överlägsen.
De egenskaper och indikationer som är av intresse
vid jordartstolkning och där färgfilmen är överlägsen
svart-vit film är främst:
ökad nyansrikedom i tonåtergivningen
större möjligheter att urskilja markens fuktighets
beroende färgtonsvariationer
ökad information om förhållandena på markytan i
skogbevuxen terräng

underlättad
underlättad
underlättad
underlättad
tion

bestämning av jordarternas egenfärger
gränsdragning av berghällar
blockidentifiering
identifiering av träd- och markvegeta-

Den ökade nyansrikedom och därmed det ökade in
formationsinnehåll som färgen ger är den största för
delen av samtliga här uppräknade punkter. I den
svart-vita bilden kan man ha svårt att avgöra vilka
gråtoner som är väsentliga, dvs. vilka gråtoner som i
någon form återspeglar jordartsförhållandena. Ter
rängens egenfärger är inte registrerade direkt på den
svart-vita bilden, utan de måste bestämmas indirekt
med ledning av gråtonsnyanserna. Långt ifrån alla
gråtoner · är emellertid jordartsindikerande, och det
kan ibland vara svårt att avgöra om variationerna i

gråton är orsakade av förändringar i egenfärg, vatten
halt, vegetation e.d., eller om de beror på andra fak
torer såsom tekniska eller meteorologiska. En sådan
bestämning innebär i och för sig inget oöverstigligt
hinder men fordrar en del erfarenhet. Färgbilden er
bjuder här väsentligt större möjligheter till en snabb
och säker bestämning med hjälp av variationer i ton
återgivning.
ökad information om markytan i skogbevuxen ter
räng erhålls främst genom att skuggan inte återges
lika mörk på färgbilden som på den svart-vita. Denna
är i sin tur överlägsen bilder som är kopierade från
IR-film och spektrozonalfilm. På dessa blir skuggan
närmast ogenomträngligt mörk. Skuggan är betydligt
mörkare på den svart-vita papperskopian än vad grå
tonen på det ursprungliga negativet motiverar, och
den är också mörkare än på diapositiv. Detta sam
manhänger med att fotopapperet har sämre upplös
ningsförmåga och mindre svärtningsomfång än film
materialet. Om man är speciellt intresserad av att
studera områden som ligger i skugga bör man an
vända diapositiv, eller också kan man vid framställ
ning av papperskopian anpassa belysningsförhållan
dena till bildens skuggpartier. Denna vinst sker emel
lertid på bekostnad av tonåtergivningen i övriga delar
av gråtonsskalan.
De olika jordarterna uppvisar olika egenfärg.er i
naturligt tillstånd. Där jorden är synlig, t.ex. på plöjda
eller nysådda fält, har man vissa möjligheter att av
markens egenfärg dra slutsatser om jordarten, även
om denna ofta är uppblandad med ett matjordslager.
Den mest markanta färgen av de odlade jordarna har
organisk jord, som vanligen är brun till brunsvart.
Lera har i regel bara ett tunt matjordsskikt och av
bildas i olika grå nyanser, alltifrån ljusgrå till brun
aktigt grå. Friktionsjordarterna är däremot ofta ljusa
i bruna och gula nyanser. Jordens egenfärg påverkas
också av fuktighetsförhållandena, vilka medför att
jorden inom fuktiga partier är mörkare. Viss försik
tighet måste därför iakttas vid tolkning med ledning
av egenfärgen när det gäller andra jordarter än de
organiska.
Avgränsning av berg i dagen underlättas genom att
berg får en annan färgton än omgivande mark, medan
det på den svart-vita bilden ofta har en likartad ljus
2.4 Pankromatisk film och färgfilm
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gråton. Detta är särskilt värdefullt där man saknar
andra bergindikerande faktorer, t.ex. sprickbildningar.
Med ledning av färgtonsåtergivningen kan man också
lättare skilja berghällar från berg med tunt jord täcke.
Block förväxlas på svart-vita flygbilder ibland med
stubbar och buskar, särskilt om blocken på flygbilden
har en storlek som ligger på gränsen för bildmateria
lets upplösningsförmåga. Blocksamlingar och gärds
gårdar som delvis är dolda av träd identifieras lättare
i färg genom att de bättre avviker från omgivningen.
För en differentierad bestämning av träd- och mark
vegetation är färgen ett viktigt komplement, om man
inte vill använda sig av infrarödkänsliga filmtyper.
Beträffande trädslagen gäller detta främst när man vill
skilja mellan olika slags lövträd. Vid bestämning av
virkesförråd, trädslagsblandning o.d. inom skogsbru
ket är informationsinnehållet i svart-vita bilder van
ligen tillräckligt. Färgen är likaså av mer underordnat
intresse när det gäller sådan trädvegetation som är
jordartsindikerande och som uppträder i stora be
stånd, t.ex. tall, gran, al och liknande. Identifieringen
stöder sig här även på en rad andra faktorer, och man
behöver inte känna den exakta trädslagsblandningen.
Bestämningen av markvegetation underlättas däremot
väsentligt av färgåtergivningen.
To!kningsarbetet i färgbilder leder till följd av den
underlättade identifieringen till ett säkrare och sam
tidigt snabbare resultat. En annan uppenbar fördel är
att bildtolkning i färgbilder är betydligt lättare att
lära in.
Informationsinnehållet i de båda filmtyperna är i
övrigt i stort sett likvärdigt. Många andra viktiga jord
artskriterier, såsom ytform, väsentliga fuktighetsvaria
tioner, erosionsdetaljer, skred, ras, jordflytning, för
sumpningsgrad, dikningsmetoder, brukningsmetoder
m.fl., kan identifieras lika noggrant och snabbt i den
svart-vita bilden.

2.5

Specialfilmer

2.5.1

Infrarödkänslig film

Den infrarödkänsliga filmen, IR-filmen, är en svart
vit film som är känslig både inom det synliga spekt
rumet och inom den långvågiga delen närmast utanför
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detta. IR-filmens känslighetsområde framgår av bild 7
(s. 23). Den används vanligen tillsammans med spe
ciella IR-filter, som håller tillbaka den kortvågiga
synliga strålningen under ca 700 nm.
Den infraröda strålningen sprids mindre av atmos

fären än strålning med kortare våglängd. Denna egen
skap gör att den infraröda strålningen har större möj
ligheter att tränga igenom luftdiset.
Som framgår av bilderna 8-11 (s. 24) är de rela
tiva skillnaderna mellan många av objektens remis
sionsegenskaper små inom det synliga våglängdsom
rådet, medan de ökar inom det infrarödkänsliga om

rådet. Här har man möjligheter att med hjälp av
IR-filmen, kombinerad med lämpliga filter, separera
objekt av intresse för jordartstolkningen. Även inom
det synliga våglängdsområdet finns vissa intervall med
stora skillnader i remission. För vegetation ligger ett
maximum omkring 550 nm. I hela det synliga inter
vallet är emellertid skillnaderna mellan remissionsvär
dena mindre än inom IR-området.
De möjligheter som här erbjuds har ännu bara i
begränsad omfattning utnyttjats för jordartstolkning,
eftersom man har alltför liten erfarenhet av de natur
liga jordarternas remissionsegenskaper under olika

randbetingelser. Inom skogsbruket utnyttjar man dem
däremot, bl.a. för att skilja mellan barr- och lövträd.
Lövträd avbildas med betydligt ljusare gråton än barr
träd på positiva kopior från IR-film, medan de på
svart-vita bilder kopierade från pankromatisk film
kan vara svåra att separera.

Ett annat exempel på IR-filmens tonåtergivning är
att den ger vatten en mörkare ton och en skarpare
avgränsning än på motsvarande positiva kopior från
pankromatisk film. Man får vidare mycket ljusa nyan
ser på gräsbevuxen mark såsom kärr och myrar, vilka
för den som är van vid bilder kopierade från pankro
matisk film ger intryck av att vara mycket torra. Man
kan alltså inte direkt tillämpa sina erfarenheter från
en viss filmtyp eller film-filtertyp på bilder av annat
slag. Särskilt stor är risken för feltolkningar vid över
gång mellan pankromatisk film och IR-film, där grå
tonerna kan vara helt omkastade.
En av IR-filmens stora nackdelar är att skuggor
vanligen blir underexponerade och därigenom avbil
dade med en mörk, kompakt gråton på positiva ko-

pior. Detta reducerar avsevärt bildernas informations
innehåll och kan ibland helt omöjliggöra tolkning av
markyta eller föremål i skugga. Berghällar och torr,
lavbevuxen mark tecknas också i en relativt mörk grå
ton, vilket i barrskogsområden, som också avbildas
mörka, avsevärt försvårar identifieringen. Inom om
råden avbildade i övervägande ljusa gråtoner ger dock
IR-filmen ökade möjligheter att identifiera hällar.

nästan ogenomtränglig färgton. Här är den pankroma
tiska filmen och framför allt den vanliga färgfilmen
betydligt bättre.
Liksom för IR-film kan man inte heller för spektro
zonalfilm direkt tillämpa sina erfarenheter från den
pankromatiska filmen och färgfilmen, där tonåtergiv
ningen i de positiva kopiorna i stort sett ansluter sig
till vad det mänskliga ögat uppfattar som normalt.
Man är här tvungen att genom jämförande studier
skaffa sig en färgtonsnyckel för varje filmtyp.

2.5.2 Spektrozonalfilm

Spektrozonalfilmen är uppbyggd som en vanlig färg
film, i vilken det blåkänsliga emulsionsskiktet har
bytts ut mot ett infrarödkänsligt skikt. Filmtypen kal
las också False-color Film och CD-film (Camouflage
Detection Film).
Spektrozonalfilmen ger en färgbild med starkt för
vanskade färger. De dominerande färgerna i den fär
diga bilden är rött och blått. Filmen kombinerar färg
filmens nyansrikedom med IR-filmens förmåga att
separera objekt med markerade remissionsdifferenser
utanför det synliga spektrumet.
Det är först under de allra senaste åren som
spektrozonalfilmen har börjat användas i Sverige.
Verksamheten har fortfarande karaktären av experi
mentstudier, varför någon mer ingående erfarenhet
saknas. Filmtypen lämpar sig ännu bäst för mycket
speciella typer av undersökningar. Den är emellertid
under utveckling; man strävar bl.a. efter att få en ljus
känsligare och finkornigare emulsion.
Filmens fördelar är främst att den avbildar mark
fuktighet med goda kontraster samt erbjuder goda
möjligheter att identifiera olika trädslag, vilket kan
vara av betydelse för jordartstolkningen. I fråga om
markfuktigheten ger den dock inga ytterligare infor
mationer som inte redan framträder i bilder kopierade
från pankromatisk film och färgfilm, även om mark
fuktigheten i de senare inte avbildas med lika starka
kontraster. Vid hällkartering och identifiering av block
har spektrozonalfilmen visat sig överlägsen den pan
kromatiska genom att den ger starkare kontrast mel
lan berg och block och deras omgivning.
Till filmens nackdelar hör att den ger bristfälliga
informationer om markytan i skogklädd terräng, ge
nom att de skuggade partierna avbildas med mörk,

2.6

Lämpliga bildmaterial

Bildtolkning utförs antingen på papperskopior, vilket
är det vanligaste, eller på filmdiapositiv. På grund av
att filmen har större svärtningsomfång och bättre upp
lösningsförmåga än papperet går en del information
förlorad vid kopieringen. Diapositiv ger därför större
tolkningsmöjligheter än papperskopior. För att man
skall kunna utnyttja den högre bildkvaliteten bör
arbetet helst ske i karteringsinstrument eller annat
stereoskop av högre kvalitet än de konventionella
spegelstereoskopen. Enligt en utredning av Wasten
son (1966) motsvarar tolkningsresultatet av berghällar
i diapositiv i skala 1 : 30 000 ungefär det i pappers
kopior i skala 1 : 10 000.
Arbetet med papperskopior sker i regel i påfallande
ljus, vilket avsevärt underlättar hanteringen. Belys
ningen bör härvid arrangeras så att man alltid · har
samma belysningsstyrka på det stereobetraktade om
rådet. Detta kan exempelvis ske genom att bilderna
är monterade på ett rörligt underlag, medan belysning
och stereoskop är fixerade. Diapositiv fordrar genom
fallande ljus, vilket kräver särskilda anordningar så
som ljusbord e.d. Även papperskopior kan med för
del betraktas i genomfallande ljus. Ljusintensiteten
blir jämnare och bildens nyanser framträder bättre än
vid påfallande ljus.
Belysningen är mycket viktig vid stereobetraktning.
Man bör eftersträva ett starkt och jämnt fördelat ljus
för att få ut största möjliga information ur bilderna
(se även avsnitt 1.5.4).
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2.7

Lämpliga bildskalor

Vid jordartstolkning är det önskvärt att man har till
gång till bilder i såväl liten som stor skala. De små
skaliga bilderna ger en god överblick av terrängen;
man kan observera de geologiska huvuddragen i stort
och de inbördes sammanhangen mellan olika terräng
typer och jordartsbildande processer. Dessa informa
tioner är av utomordentligt värde vid tolkning av för
tolkaren obekanta områden. De utgör sedan det un
derlag på vilket han utför den detaljerade jordarts
tolkningen på flygbilder i större skala. Med ökande
bildskala, dvs. lägre fotograferingshöjd, minskar över
skådligheten medan detaljrikedomen ökar. Själva tolk
ningsarbetet utförs med fördel på bilder i skala
I : 10 000-1 : 30 000. Inom detta intervall har man
fortfarande god överblick av terrängen, samtidigt som
filmens detaljrikedom är tillräcklig för att medge en
kvalificerad jordartstolkning.
Stereogramblad 6 ger exempel på tre olika bild
skalor över samma område. Stereobild 6: I är i skala
I : 30 000, 6: 2 och 6: 3 i skala I : 13 000 och 6: 4 i
skala I : 5 550.
I Sverige sker flygfotograferingen genom Rikets all
männa kartverk, RAK, som också bar ett mycket om
fattande bildarkiv. Man har här möjlighet att studera
och även beställa bilder över hela landet. I det föl
jande redovisas de vid RAK vanligast förekommande
bildskalorna och deras informationsinnehå!L
De mest småskaliga bilderna är i ungefärlig skala
I : 67 000 och fotograferade från ca JO 000 m flyg
höjd. Dessa höghöjdsbi!der har fotograferats av flyg
vapnet och ingår i vad som kallas Operation RAK.
Bilder i denna skala finns över praktiskt taget hela
Sverige. Någon regelbunden omfotografering förekom
mer dock inte. Den fotografiska kvaliteten är mycket
varierande, bl.a. beroende på väderleksförhållandena
vid fotograferingstillfället och den använda kamera
utrustningen. Bilderna medger god identifiering av
vägar och bebyggelse. För terrängtolkning ger de ge
nom sin goda överblick en utmärkt uppfattning om
terrängens uppbyggnad i stort. Man kan exempelvis
bättre än i större skalor studera hur topografin på
verkas av berggrunden. Orienteringen av större sprick
system och sprickdalar framträder tydligt, även om
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terrängen är helt skogbevuxen. Detta är värdefullt
bl.a. för bedömning av jord lagrens relativa mäktigheter
inom sedimentområden, eftersom de största djupen
ofta uppträder i anslutning till sprickdalarna. Bilderna
ger också i stora drag en uppfattning om huruvida
skogbevuxna terrängpartier domineras av morän, e1Ier
om berggrunden ligger nära markytan. Någon mer dif
ferentierad jordartstolkning är däremot inte möjlig.
I RAK:s s.k. omdrevsfotografering är negativskalan
I : 30 000. Denna fotografering är utförd över hela
landet och förnyas vart sjunde år utom i Norr- och
Västerbottens kustland och inom fjällområdet, där
tidsintervallen är tio respektive femton år. Den foto
grafiska kvaliteten på dessa svart-vita bilder, liksom
på övriga mer storskaliga bilder, är i regel utmärkt.
Dessa s.k. normalhöjdsbilder (fotograferingshöjd ca
4 600 m) medger genom sin väsentligt ökade detalj
rikedom och höga kvalitet goda möjligheter till jord
artstolkningar, samtidigt som de ger en god överblick
av de geologiska sammanhangen. En rik differentie
ring av jordarterna kan ibland vara svår att utföra
men underlättas om tolkningen utförs på diapositiv
eller om man har tillgång till bilder i större skala för
vissa punktkontroller. Bilderna kan med fördel för
storas till skala I : 20 000, vilket förbättrar tolknings
underlaget när man använder de vanligen förekom
mande stereoskopen med begränsad förstoringsgrad.
Filmmaterialet medger i och för sig att man skulle
kunna driva förstoringen längre, men detta stöter på
praktiska problem vid handhavandet under spegel
stereoskop och i fält.
Vägverkets standardskala på flygbilder för projek
teringsändamål är I : 13 000. Denna skala ligger inom
det för jordartstolkning ideala intervall, I : l 0 0001: 20 000, som förenar en god överblick av terrängen
med stor detaljrikedom och insyn i skogbevuxna om
råden.
Inom RAK:s beställningsverksamhet är låghöjds
bilder, dvs. bilder tagna på lägre höjd än 2 000 m,
de vanligaste. De förekommer mycket ojämnt fördela
de inom landet och är främst knutna till tätortsom
rådena. Negativskalan varierar i huvudsak mellan
I : 4 000 och I : 13 000. Mer än hälften av låghöjds
bilderna ligger vid undre gränsen av detta intervall
med skalor på I: 4 000 it I : 5 000. I de mest stor-

skaliga bilderna går det inte längre att med skälig
tidsinsats utföra jordartstolkning av ett större område,
eftersom antalet bilder snabbt stiger och gör mate
rialet svårhanterligt och oöverskådligt. Stora nackde
lar är dessutom dels att överblicken av terrängen för
loras, dels att terrängmodellen flackas ut vid stereo
betraktning. I bilderna framträder en oändlig mängd
ofta oväsentliga detaljer, som många gånger kan vara
förvillande under tolkningsarbetet. För detaljstudier
inom partier där man är särskilt intresserad av markens
ytstruktur är Jåghöjdsbilderna däremot väl lämpade
som komplement till de småskaliga bilderna.
Sammanfattningsvis kan sägas att man så långt
det är möjligt utför själva tolkningsarbetet i skala
1: 10 000-1: 30 000 och använder låghöjdsbilder för
kontroll av enskilda detaljer. Om arbetet sker med
bilder i den småskaligare delen av intervallet, bör det
helst ske med diapositiv. Det lämpligaste intervallet vid
användning av en enda skala är 1: 10 000-1: 20 000.

2.8

Årstidens inverkan på bildens
informationsinnehåll

Flygbilder tagna med pankromatisk film över samma
område under olika årstider uppvisar starkt varieran
de gråtonsskala och utseende, beroende på bl.a. skill
nader i lövverk, markvegetation, brukningsmetoder,
markfuktighet och skugglängd.
Fotografering av flygbilder för jordartstolkning
måste givetvis äga rum under den snöfria delen av
året och kan i princip ske från tidigaste vår till in på
senhösten. Den överlägset bästa tiden är från snö
smältningen fram till övergången mellan förvår och
senvår.

På grund av kravet från många håll på molnfri him
mel och klart väder fotograferas dock huvuddelen av
RAK:s normalhöjdsbilder under senvåren och som
maren. Med dessa krav begränsas fotograferingsmöj
ligheterna till i medeltal ca 20 dagar per år för dessa
bilder. För jordartstolkning kan dock flygfotografering
med fördel utföras även under moln; speciellt gäller
detta för låghöjdsbilder. Samma synpunkter är sanno
likt giltiga även för andra tolkningsändamål.
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2.8.1

Trädslagens förändringar

Möjligheterna att studera markytans beskaffenhet
markvegetation, blockighet och ytform - är under
den avlövade delen av året avsevärt mycket större i
terräng som är täckt av lövskog och blandskog. Så
dana lövträd som al, sälg och liknande fuktighets
älskande träd, vilka är av intresse från jordartssyn
punkt, kan i regel även under denna tid lätt identi
fieras genom sitt växtsätt, sina täta bestånd och täta
grenverk. Efter lövsprickningen förloras eller försvå
ras insynen i lövskogsbevuxen terräng, medan där
emot trädslagsidentifieringen underlättas. Speciellt gäl
ler detta vårbilder, som är tagna medan lövverket
ännu är ljusgrönt. Längre fram på sommaren, när
träden har antagit en mörkare grön färg. kan förväx
ling ske med tallar, eftersom dessa kan ha en ljus,
luftig krona som på bilderna påminner om lövträdens.
Under hösten uppvisar lövträden tydligt avvikande
gråtoner på flygbilderna, såväl inbördes som jämfört
med barrträden, och avbildas i olika ljusa nyanser.
Även barrträd uppvisar variationer i gråton. Under
mycket torra somrar får tallen en ljus tonåtergivning,
som gör att den kan förväxlas med lövträd. Bilder
tagna under de torra somrarna 1955 och 1959 ger
exempel på detta.
2.8.2 Markvegetationens förändringar
Vegetation på obrukad mark följer liksom lövträden
årstidernas växlingar. Detta gäller främst den vegeta
tion som nybildas varje vår, medan växter av ris- och
lavkaraktär inte förändras i sådan utsträckning att det
påverkar gråtonen i bilden.
På obrukad mark avbildas gräs och örter med jämn
ytstruktur och i ljus gråton, från det vegetationsperio
den upphör på hösten och till dess att den nya vege
tationen växer upp på våren. Denna jämna yta reflek
terar en stor del av det infallande ljuset, och den sak
nar även skugga. Under den tid som gräset är visset
försvagas gråtonsgränserna mellan vissa jordarter, och
det fordras en markant vegetations- eller fuktighets
skillnad för att jordartsgränserna skall framträda.
Under vegetationsperioden antar gräset en något
mörkare gråton, som beror dels på växternas egen
färg, dels på skuggan. Gråtonen kommer härvid att
2.8 Årstidens inverkan på bildens informationsinnehåll
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variera med vegetationstypen, men den kommer fort
farande att tillhöra de ljusare nyanserna på flygbilden.
Inom odlade markområden ställer sig förhållandena
något annorlunda, eftersom man här dels skördar grö
dan under sommaren, dels plöjer marken så att vege
tationen blir täckt av jord. Härtill kommer att egen
färgen varierar för olika grödor och att växtsättet
skiftar. På vårbilder kan man utan större svårighet
skilja mellan höstsådda fält, vallar, oplöjda och plöjda
fält genom skillnader i struktur och gråton. På de
höstsådda fälten uppträder ibland s.k. isbränna inom
otillräckligt dränerade fält med tät jord, något som
vanligen indikerar lera (se bild 87, s. 133).
Vegetationsperioden på våren börjar vid något olika
tidpunkter inom odlingsområdena, bl.a. beroende på
sådana faktorer som tidpunkt för sådd och slag av
gröda. Härtill kommer ytterligare en faktor som är av
intresse för jordartstolkningen och som är möjlig att
iaktta på flygbilden, nämligen den att de odlade väx
terna och deras utseende kan indikera att jorden är
tät och försumpad. Växtligheten kommer sent i gång
där jorden är kall och våt, vilket återverkar under
hela vegetationsperioden så att även mognaden för
senas.
De jordarter som man särskilt väl kan identifiera
genom skillnader i vegetationsutveckling är de orga
niska, för vilka olikheterna i näringsförhållanden, vat
tenhalt och dikningsbehov vanligen är stora i gränsen
mot minerogena jordarter. Denna gräns framträder
ibland även mellan icke organiska jordarter, där ovan
stående fordringar är uppfyllda, exempelvis mellan
en dåligt dränerad lera och en annan jordart. För
att man skall kunna använda denna indikation för
gränsdragning måste man studera gråtonsvariationer
na inom samma fält och med en enda typ av gröda
inom hela fältet. Se stereobild I: 2 samt bilderna 27
och 28 och texten i anslutning till dem (s. 51 ff.).
På försommaren, när grödorna har nått mer än ett
par decimeters höjd och alla är mer eller mindre in
tensivt gröna, är det ofta omöjligt att skilja de olika
grödorna åt. Fälten framträder i ganska mörka, en
hetliga gråtoner. Under detta skede minskar de grå
tonsskillnader som uppstår genom att grödorna på
olika jordarter befinner sig i olika stadier av vegeta
tionsutveckling.
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När grödorna under sommaren och i början av
hösten börjar mogna, framträder åter skillnaderna i
vegetationsutveckling. Den omogna grödan tecknas
med mörkare gråton och är då ofta knuten till den
fuktigare miljön. Gråtonsgränsen kan vid denna tid
punkt vara förstärkt genom olika typer av främmande
växtsamhällen. Typen av växtsamhälle är ofta omöjlig
att bestämma i bild men saknar betydelse i detta sam
manhang. Sädesslagen identifieras även bäst under
den tid när grödan har hunnit bli fullvuxen och mog
nadsprocessen pågår.
Efter skörd av hö och säd kvarlämnas en decimeter
hög stubbåker. Även i denna har man goda möjlig
heter att identifiera gränsen mot vattensjuk, ofta orga
nisk mark genom att man här har en grön, på bilden
mörkare bottenvegetation, som dessutom utbildar en
svagt tuvig ytstruktur av karakteristiskt utseende. Se
exempel på bild 28 (s. 53).
Nedlagda fält får på flygbilden ofta ett ljust, struk
turlöst utseende på grund av det lager av gammalt
gräs som bildas. Detta fördröjer vegetationsperiodens
början och ger också området en svårtolkad yta, där
bara mycket markanta jordartsgränser framträder.
Se exempelvis bild 95 (s. 150).

2.8.3

Brukningsmetoder

Brukningsmetoderna framträder bäst när markytan är
fri från vegetation eller just i början av vegetations
perioden, alltså huvudsakligen under höst och vår.
Under större delen av vegetationsperioden är de där
emot mer eller mindre omöjliga att iaktta.

2.8.4

Markfuktighetens förändringar

Markfuktigheten utgör en viktig indikation vid jord
artsbestämning och behandlas också i avsnitten 4.3
och 4.4.
På bilder tagna omedelbart efter snösmältningen
och under förvåren får man lätt ett intryck av dåliga
grundförhållanden inom de odlade områdena. Bil
derna uppvisar här en rik variation på gråtoner, vilka
till stor del är mörka. Detta förhållande beror på hög
markfuktighet och på jordarternas olika sätt att torka
upp och är rätt använt ett utmärkt hjälpmedel för

BILD 15a. Vårbild av samma område som på bild 15b och
15c. (A) blottlagda lerfält, (B) friktionsmaterial, (C) bevuxna
lerfält, (D) torvmark. (Se texten s. 36.)
FIG. 15a. Picture taken during spring oj the same area as
in jigs. 15b and 15c. (AJ uncovered c/ay, (B) noncohesive
material, (C) covered clay, (D) organic deposir.

BILD 15b. Sommarbild av samma område som på bild 15a.
FIG. 15b. Summer picture oj the area shown in fig. 15a.

BILD 15c. Höstbild av samma område som på bild 15a.
FIG. 15c. Autwnn picture oj the area shown in Jig. 15a.
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bestämning av jordarter och jordartsgränser. Varia
tioner i markfuktighet beror dock inte enbart på jord
artens kornstorleksfördelning utan också på lutnings
förhållanden och tjäle. Täckdiken framträder under
denna tid med stor skärpa utom i områden där grund
vattenytan står över dikesrören, så att den dränerande
verkan minskar.
På senvåren och försommaren försvagas en stor del
av de kontraster som kan iakttas på tidiga vårbilder.
Detta hänger samman med det torra väder som ofta
brukar råda under senvåren. Markytan på flertalet
mineraljordar utan eller med endast späd gröda av
bildas härvid ljus. Under försommaren täcks den
torra markytan av den växande grödan, vilket ytter
ligare försvagar tonkontrasterna mellan olika jord
arter. Under dessa två perioder är tolkningsmöjlig
heterna sämre inom de odlade områdena. Täckdiken
framträder endast i begränsad omfattning.
Under senare delen av sommaren börjar markfuk
tigheten åter inverka så mycket på vegetationen att
den blir märkbar på flygbilden. Som nämndes i av
snitt 2.8.2 mognar grödan långsammare inom försum
pade och fuktiga områden, vilket ger sig till känna
genom en mörkare gråton. Täckdiken börjar vid denna
tid åter framträda tydligare.
Under hösten ökar effekten av nederbörden, och
markfuktigheten blir större bl.a. på grnnd av minskad
avdunstning och vattenupptagning i växterna. På sen
hösten närmar man sig de fuktighets- och gråtons
kontraster som kan iakttas på vårbilder, utan att rik
tigt samma rika differentiering uppträder.
Bild 15 a, b och c visar samma område fotogra
ferat vid tre olika årstider, nämligen vår, sommar och

höst. På vårbilden och i någon mån även höstbilden
kan man tydligt se den ojämna upptorkningen av de
blottlagda lerfälten, A, vilket ger ytan dess flammiga
gråton. Inom områdena med friktionsmaterial, B, är
fuktigheten i markytan och därigenom även gråtonen
väsentligt jämnare. De lerfält som är bevuxna, C, upp
visar också en jämn gråton. Vid D ser man vidare hur
det organiska området innanför den prickade linjen
har en relativt jämn gråton, som på grund av olik
heter i vegetation varierar mellan mörkgrå och ljusa
nyanser. På sommarbilden är den typiska flammig
heten inom lerområdena nästan helt borta. över hu36
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vud taget är fuktigheten mycket mindre framträdande
vid denna årstid.
Bild 16, som är tagen på våren (10.4.1961, kl. 13.20),
visar två slättområden med helt olika karaktär. Dal
gången överst t.v. visar många för mellansand och fin

sand typiska indikationer, såsom jämn ytform och yt
struktur, ljus egenfärg i erosionssår, jämn ytupptork
ning, karakteristiskt utformade släntkrön och tvärpro
filer, meandring, frånvaro av försumpningar, mycket
gles dikning samt täktverksamhet. Lerslätten nederst
t.h. uppvisar helt andra egenskaper. Även här är yt
formen jämn, liksom ytstrukturen, men området är
sönderskuret av flera små vattendrag och djupt ned
skurna raviner, som tillsammans formar ett typiskt
erosionsmönster. Andra goda indikationer på lera är
den ljusgrå egenfärgen på de osådda fälten och fram
för allt den ojämna gråtonen och den intensiva täck
dikningen. Allra längst ned t.h. kan man också se ett
ljust bågmönster efter gamla skredskållor.

BILD 16. Två slättområden med väsentligt olika utseende
på flygbilden. Bilden är tagen tidigt på våren. överst t.v.
består materialet i ytan av mellansand och finsand·. Den
andra slätten är uppbyggd av lera.
FIG. 16. Aerial picture showing two different sediment
plains. The area to the left shows many soil indications
characteristic of fine and medium sand such as smooth land
form and texture, light soil co!our in erosion scars, even
grey tones due to uniform infiltration, characteristic erosion
pattern, meanders, absence of organic deposits, very sparse
ditching, and borrow pits. The clay plain to the right shows
quite different properties on the aerial picture. Land/orm
and texture are smooth here also, but the area shows a
typical erosion pattern formed by many small gul!ies and
deep ravines. Other characteristic soil indications are the
grey soil colour, Ihe um•ve11 grey tones due lo low and
variable infiltration, and the many covered drains. In the
right corner there is a pattem of white lines from an old
slide.
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2.8.5 Skugglängdens förändringar
Ett föremåls skugga antar olika längd beroende på
solståndet, vilket i sin tur varierar med årstid och tid
punkt på dagen. Kontrasten mellan skuggade och
icke skuggade partier minskar då solhöjden minskar,
och man får bättre information om markytan än när
man har mycket hårda skuggor.
Skuggans största fördel vid jordartstolkning är att
den i öppen terräng ökar kontrasten hos objekt med
svagt utbildad struktur, liksom att den underlättar
identifieringen av trädslag, sprickor på berghällar
m.m. Skuggorna får emellertid inte vara för långa och
kraftiga, eftersom objekt som ligger i skuggan av stora
föremål framträder dåligt. Detta gäller främst inom
områden av sluten terrängtyp.
Rent allmänt är skuggan mer ett hinder än ett
hjälpmedel vid jordartstolkning.
2.8.6 Lämplig årstid för flygfotografering
För jordartstolkning är tiden mellan snösmältningen
och markytans upptorkning i övergången mellan för
och senvår den avgjort lämpligaste årstiden, vilket har
antytts tidigare i avsnitt 2.8. Under denna tid vinner
man bl.a. följande väsentliga fördelar för jordarts
bestämning:
tydligt framträdande markfuktighet och tydliga
differenser mellan olika jordarters sätt att torka
upp
insyn i lövskogsdominerad terräng
mer blottlagd jord inom odlade områden
olika brukningsmetoder framträder väl på den
blottade jorden
vegetationens olika utveckling på skilda jordarter
inom ett och samma fält framträder väl
täckdikessystemen framträder tydligt
Den därnäst lämpligaste årstiden är hösten, då trä
den är avlövade och stora delar av odlingsområdena
är fria från vegetation, samtidigt som markfuktigheten
är relativt hög.
Den från tolkningssynpunkt minst lämpliga fotogra
feringstiden är sommaren.
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Allmänt

I detta kapitel är sådana bildningar sammanförda
vilka i såväl höjd som plan har en typisk och avgrän
sad ytform. Dessa s.k. karakteristiska ytformer måste
vidare uppfylla ett viktigt krav, nämligen att de skall
vara uppbyggda av en viss jordart eller representera
en bestämd jordlagerföljd. Genom sitt typiska ut
seende är de lätta att identifiera i flygbilder, i många
fall t.o.m. i enkelbilder. Identifieringen av markför
hållandena innebär alltså här inte någon högre grad
av tolkning, utan det är mer en fråga om att lära sig
känna igen dessa olika terrängformationer på bil
derna. De har dock ett utomordentligt stort värde för
den fortsatta, mer detaljerade jordartstolkningen.
Genom de direkta informationer om markförhål
landena som de karakteristiska ytform~rna ger tjänar
de som referensområden för andra terrängavsnitt på
samma bildstråk. De kan bl.a. ge besked om bildernas
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fotografiska kvalitet, dvs. om deras gråtonsskala är
normal eller om den är förskjuten åt ena eller andra
hållet. Det kan t.ex. hända att man får bilder där
torvmarker är så ljust återgivna att man kan ta dem
för minerogena sediment. Referensområdena kan ock
så ge upplysningar om växtsamhällenas beroende av
klimat och miljö inom undersökningsområdet. Vad
som är normalt för ett tallbestånd på grovsediment i
norra Lappland (se stereobild 7: I) motsvarar knap
past vad som i Mellansverige kan anses vara en nor
mal beståndsutveckling (se stereobild 10: 3).
De karakteristiska ytformerna tjänar också ett annat
viktigt ändamål. Genom att man inom ett undersök
ningsområde direkt från bilderna känner igen ett antal
bildningstyper och jordartsförhållanden, kan man i
anslutning till dessa förvänta sig vissa jordartskombi
nationer och utesluta andra. Man kan med ledning
härav och i kombination med olika jordartsindika
tioner successivt arbeta sig igenom undersökningsom3.1
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rådet och bestämma jordarter och jordartsgränser
samt bedöma jordlagerföljder.
I detta kapitel är jordarterna indelade i fyra huvud
grupper, nämligen minerogena sediment, organiska
jordarter, morän och berg. För de tre fö rsta grup
perna behandlas uteslutande de karakteristiska ytfor
merna. Avsnittet om den sista gruppen, berg, utgör
däremot en mer samlande beskrivning av bergidenti
fiering och de olika faktorer som påverkar möjlig
heterna att bestämma berg i dagen och berg med tunt
jord täcke.
I avsnitten om de olika karakteristiska ytformerna
behandlas kortfattat dessas bildningssätt, uppbyggnad
och förekomst inom landet. Med bildexempel visas
även hur man kan identifiera dem på flygbilder. Nå
gon samlande geologisk beskrivning av de jordarts
bildande processerna lämnas däremot inte i denna
lärobok. Exempel på lämplig geologisk litteratur ges i
litteratu rfö rteckningen.

3.2

Sediment

Med sediment avses i denna lärobok endast minero
gena sediment, medan organiska sediment innefattas
i benämningarna organiska jordarter och torvmarker.
I detta avsnitt behandlas följande karakteristiska
ytformer hos bildningar som är uppbyggda av sedi
ment:
rullstensåsar
deltabildningar
sand urbildningar
flygsanddyner
lerslätter
De fyra första ytformerna är bildningar huvudsak
ligen uppbyggda av grovsediment, medan den sista av
ser de postglaciala lerslätterna, dvs. rena finsediment.
Utöver dessa finns andra ytformer, som dock inte
uppfyller samtliga fordringar för att räknas till de
s.k. karakteristiska ytformerna, nämligen att vara
bildningar med typisk och avgränsad form i såväl
höjd som plan och därtill uppbyggda av en bestämd
jordart. Till dessa ofullständiga ytformer kan man
exempelvis räkna ravinbildningar. De avgränsar inte
40
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ett jordartsområde utan omges snarare av jordarten
i fråga. De behandlas därför som en jordartsindika
tion i avsnittet 4.5 Erosion. Detsamma gäller sådana
former som svallsediment, terrasser, skredärr, nipor
OSV.

3.2.1

Rullstensåsar

Man kan skilja mellan olika åstyper vad avser ut
seende, läge och materialinnehåll, nämligen:
åsar under högsta kustlinjen
åsar över högsta kustlinjen, bl.a. getryggåsar och
slukåsar

Äsar under högsta kustlinjen (HK) är den domine
rande åstypen både i storlek och till antalet. Asarna
har avsatts vid en isrand, där en isälv mynnat i öppet
vatten. Avsättningen har ofta blivit av deltakaraktär,

BILD 17. Blockdiagram över en rullstensås,. Den ursprung
liga åsprofilen antyds med den streckade linjen. Åsen sticker
upp ur vattnet, som har omlagrat ytlagret till svallgrus;
under detta den varviga leran (fin, regelbunden streckton);
i leran syns ett par drivisblock. Uppe på åsen ha"I" ett stort
isblock varit inbäddat i gruset, som rasade in då isen smälte
bort; här bildades då en åsgrop. (Efter E. G ranlund i
Magnusson m.fl., "Sveriges geologi".)
FI G. 17. Block diagram of an esker. The original profile is
illdicated by the broken line. The esker rises out of the water
whic!, has washed out the material over the clay (fight grey) .
011 top oj the esker a block of ice has been embedded i11
sand and grave[ which later fell down when the ice melted
away.
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BILD 18. Förekomst av åsgravar (se pilspetsarna) ger ibland
möjlighet att lokalisera åsmaterial även där åsen är täckt av
finscdimcnt och sålunda inte direkt kan iakttas på flygbilden.
Där älven korsar åsmatcrialct (mitt på bilden) har den
tvingats göra en skarp krök i det motståndskraftigare mateM
rialet.

FIG. 18. Presence of ova/Mshaped kettle holes (see arrows)
makes it easier to identify eskers even when they are covered
by fine sediments and tlms not directly visible in the aerial
picture. When the river in the center part of the picture
crosses tlze esker, it is forced by the more resistant material
to make a sharp bend.

men deltat har aldrig byggts upp till den existerande
vattennivån, utan resultatet har blivit en åskulle vid
varje års avsmältning eller vid på annat sätt upp
komna variationer i isälvens vattenföring. I de delar
av åskullen som har legat närmast mynningen finner
man grovt material, på längre avstånd jämförelsevis
finare material.

En åskulle visar i genomskärning (se bild 17) en
valvformig skiktning i den centrala delen, den s.k. ås
kärnan. Denna är oftast uppbyggd av mycket grovt,
välrundat material: grus, sten och block. Åt sidorna
är materialet finare, oftast sandigt. Det överlagras av
finkorniga sediment, vanligen lera, som har kunnat
avsättas i en lugnare miljö när isfronten befunnit sig
på stort avstånd. I berggrundens svackor kan åsen
ibland ligga så djupt att mäktiga sediment täcker hela
åsen på långa sträckor (se bild 18). Ofta kan man
dock iaktta en svag välvning av sedimenttäcket ovan
för åsen. Längs åsens sidor förekommer allmänt s.k.
åsgravar, långsmala sänkor parallella med åsen. Dessa
inrymmer vanligen en sjö eller torvmark. Uppe på
åsen kan man ibland iaktta s.k. åsgropar, som har
bildats av kvarliggande isblock. Ett vanligt förekom
mande drag hos dessa åsar är att svallsediment över
lagrar leran på åsens sidor. Svallsediment och lera kan
växellagra i flera våningar.
Bild 24 (s. 48) och stereobild 10: 3 ger exempel på 8
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åsar av den typ som är vanlig i Mellansveriges slätt
områden: stora åsar med tämligen flack ryggform och
med utsvallade sediment över omgivande lera.

Bild 77 (s. 117) visar ett system av åsar från södra
Dalarna där krönet når strax ovanför HK. De har
därigenom kunnat bibehålla sin markanta, skarpa
krönform. Frånsett krönpartierna är området karak
teristiskt för rullstensåsar som har utbildats under
HK. I dalgångens mitt kan man se två åsar omgivna
av långsmala, vattenfyllda åsgravar. Materialet i åsar
na och inom tallskogsområdet på ömse sidor är grovt,
vilket bl.a. framgår av områdets småkuperade ytform,
av den torra vegetationstypen och inte minst av att ett
par av åsgravarna saknar ytvattenavlopp. Dräneringen
sker här genom åsmaterialet. De näringsfattiga vatten

samlingarna i åsgravarna saknar vidare strandvegeta
tion. På större avstånd från åsarna har finare material
kunnat avsättas, övervägande moigt material.
Ge/ryggåsar påträffas huvudsakligen inom det forna
isområdets centrala delar. De är avsatta över HK på
land eller i grunt vatten och har bildats i kanaler på
isens yta, i öppna sprickor, någon gång inuti isen.
På bottnen av dessa kanaler eller sprickor avsattes
grus, sand och mo, över vilket material smältvattens
strömmen rann fram. Då isen under och omkring de

ursprungliga strömbäddarna smälte bort, kom mate
rialet att kvarstå som smala åsar med skarpa krön
och med sidorna ungefär i rasvinkeln. De kallas där
för ibland för getryggåsar. Eftersom de inte har varit
utsatta för svallning, har de kunnat bibehålla sin ka
rakteristiska form.
Getryggåsarna är tämligen oberoende av terräng
formerna. även om de mestadels förekommer i ter
rängens lågpunkter. Asarna har ofta ett slingrande
förlopp efter sprickriktningarna utan uppdelning i ås
kullar. De är uppbyggda av ett grovt, delvis ofull
ständigt ursköljt isälvsmaterial, ofta med horisontal
skiktning i åsens mitt. I en del åsar är materialet
mycket dåligt sorterat, och ibland kan man finna inne
slutningar av rent moränmaterial. At sidorna har skik
ten rasat i samband med att den omgivande isen
smälte bort. Asarna är vanligen underlagrade och om
givna av morän. Ibland omges de av långa sänkor
med torvmarker, underlagrade av morän. Dessa ås
gravar kan ge en utveckling från enkla åsar till para!42
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lellåsar och sammansatta åsnät av den typ som bild
77 visar.
Bild 84 (s. 128) ger vid B exempel på hur en get
ryggås återges på: flygbild. Många gånger är getrygg
åsarna lättare att identifiera än de vanliga åsarna un

der HK genom den skarpt utbildade ryggen och det
sammanhängande, slingrande förloppet. Då de sällan
är omgivna av sediment, kontrasterar de som på bil

den tydligt mot omgivande morän- och torvmarker
genom sin avvikande form och torra vegetationstyp.
S/ukåsar är en alldeles speciell åstyp, som främst
förekommer i fjälltrakterna. De bildades under land
isens avsmältningsskede på ställen där smältvattnet
störtade ned i en tunnel mellan isen och en brant
sluttning. De har högst 4-5 m höga ryggar" och går
ofta radiellt ut från ett höjdparti. På grund av den
korta bildningstiden är materialet föga sorterat och
ursköljt. Bild 19 visar två höjdpartier, Städjan och
Fjätervålen (S respektive F). På Fjätervålens branta
sluttningar framträder i ljus gråton ett stort antal sluk
åsar, som går radiellt ut från krönet. Några av åsarna
är markerade med pilar. I dalen mellan höjderna kan
man iaktta Rogenmorän.
3.2.2 Deltabildningar
I rinnande vatten transporteras sand och större par
tiklar längs bottnen; partiklarna rullar, glider eller
hoppar. Finkornigare material håller sig däremot svä
vande i vattnet. När en älv flyter ut i en sjö eller mot
svarande, avtar strömhastigheten och därmed trans
portförmågan. Det transporterade materialet kommer
till stora delar att avlastas som en deltabildning vid
älvmynningen och som bottensediment i sjön. Beteck
ningen delta har bildningen fått eftersom det avlastade
materialet sprider sig i en solfjäderliknande form, som
påminner om den grekiska bokstaven delta (il).
Inom deltat sker en skiktning vid avsättningen av
materialet, se bild 20. Vid deltats front rasar de bot
tentransporterade partiklarna, varför lagren här stupar
ungefär i den naturliga rasvinkeln. Ovanpå denna
bädd avsätts material i flacka lager. Det finkorniga
materialet sedimenterar längre ut på sjöbottnen. På
detta sätt tillväxer deltat successivt nedströms och
överlagrar finkornigare, mer distalt avsatta sediment.
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BlLD 19. Slukåsar på fjällsluttningarna i bildens högra del
(se pilspetsarna). I den skogbcvuxna dalgången t.v. Rogen
morän. (S) Städjan, (F) Fjätervålen.

FTG. 19. Engorged eskers (seen as white lines at the arrows)
are a special case of supra-aquatic eskers that form small
ridges down rather steep slopes. As shown here, they stretch
almost radially from the top oj mountain (F). In the forested
valley along the river, transverse ridges af Rogen moraine
appear.

BILD 20. Principskiss av deltaskiktning.
Efter J. Lundqvist.
FIG. 20. Typical longitudinal section of
a delta. The coarser material in each
layer stays at the mouth of the river
(right).
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Om deltat ligger inklämt i en dalgång kan det inte
utvecklas fritt till den typiska deltaformen utan blir
mer rektangulärt. Då material avlastas vid älvmyn
ningen tillväxer deltat frontalt, och det bildas bankar,
kring vilka älvfåran förgrenar sig. Dessa förgreningar
sker med en viss lagbundenhet. I rektangulära delta
tormer kommer älvfårorna ofta att sammanlöpa, och
ett komplicerat kanalsystem uppstår. Strömfårorna
kantas av älvvallar, som huvudsakligen bildas i sam
band med högvatten.
För att ett delta skall bildas vid en älvmynning
fordras att älven har en riklig materialtransport. Klar
älven är ett exempel på en sådan älv, där man kan
observera en pågående uppbyggnad av ett delta.
Många av Norrlands älvar avsätter deltan vid kusten,
• se t.ex. delar av öreälvens delta på stereobild 8: 1.
Också i fjälltrakterna finns välutbildade deltan, t.ex.
Tarraädnos delta vid Kvikkjokk och Rapaälvens vid
Laitaure.
Även under istiden byggde de kraftigt vattenföran
de isälvarna upp talrika deltabildningar, speciellt vid
högsta kustlinjen. Dessa är uppbyggda på likartat sätt
som de nuvarande deltabildningarna. Om, som ofta
var fallet, en isälv mynnade i en dalgång, kom vid is
frontens stillestånd en stor mängd isälvsmaterial att
bilda solfjäderformade isälvsdeltan. Utspridningen av
materialet underlättades av att isälven mynnade på
mycket grunt vatten. Deltan som byggdes upp ända
till vattenytan kallar man randdeltan. Randdeltan mar
kerar läget av högsta kustlinjen, t.ex. Brattforsheden i
Värmland, Furudalsfältet och Moradeltat i Dalarna
och många liknande bildningar i Norrlands älvdalar.
Ett randdelta från södra Dalarna visas på stereobild
• 12: 4. Beteckningen randfält används för sådana deltan
som inte nådde upp till den dåvarande vattenytan.
Bild 21 visar i enkelbild delar av ett stort randdelta
vid Skattungsbyn. Längst upp vid A, i anslutning
till den nuvarande älven, har dalen vidgat sig och is
älven mynnat och byggt upp den solfjäderformade
deltaytan, som sakta sluttar ned mot Oreälven i bil
dens nederkant. Den i stort flacka deltaytan uppvisar,
som framgår av skuggteckningen, i sina detaljer en
mycket ojämn och sönderbruten ytform, vilket är
typiskt för grova sediment. Deltaytan är rik på ås
ryggar, speciellt i deltats högra del. Man kan även
44
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se talrika åsgravar och dödisgropar som spår efter
kvarlämnade isrester. Området uppvisar många av de
för grovsediment typiska dragen: gles tallvegetation,
ljus lavvegetation i markskiktet, frånvaro av torv
marker i deltats proximala delar (de tilltar successivt
ju längre från mynningen man kommer), ojämn, kupe
rad ytform, avloppslösa sjöar m.m. Man kan redan i
enkelbilden tydligt avgränsa sedimentområdet från
den omgivande moränmarken enbart med hjälp av
trädslag, skogens växtsätt, försumpningsgrad osv. Sär
skilt väl framträder deltats högra gräns, som här unge
fär följer vägen.

3.2.3

Sandurbildningar

Sandur är en ursprungligen isländsk benämning på en
sand- och grusavlagring med karakteristiskt utseende,
bildad över HK. Ett exempel på sandur visas på
stereobild 12: 1 från trakten av Vålådalen i Jämtland. •
Denna typ av bildning uppkom i vårt land under is
tiden som en deltabildning utanför en isfront avsmält
på land. Isälvarnas smältvatten har runnit fram på
markytan och format detta karakteristiska nätverk av
grunda strömfåror. Om markytan sluttade måttligt,
kom strömhastigheten att minska och det av smält
vattnet transporterade materialet att avlagras. Här
igenom byggdes bankar upp, som ideligen tvingade
vattnet att söka sig nya vägar och bildade det lätt
identifierade flätmönstret.
Så länge materialtillförseln var riklig skedde en
ständig pålagring av sandurytan. Liksom vid deltan,
som avlagras i vatten, avsattes det grövre materialet
först och påträffas inom den del av sandurn som låg
närmast isfronten. Det finare materialet transporte
rades däremot längre ut på sandurytan. En viss sor
tering av sand- och grusmaterialet har sålunda skett.
3.2.4

Flygsanddyner

Flygsanddyner består av mellansand och finsand och
är vanligen mycket välsorterade. De uppträder an
tingen som mjukt rundade kullar eller som dyner.
Dynerna är långsträckta, mer eller mindre skarpa ryg
gar, som i allmänhet ligger vinkelrätt mot den för
härskande vindriktningen. De är ofta svagt böjda,
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BILD 21. Skattungsbyns delta.

FIG. 21. Glacio-fluvial delta at Skattungsbyn in central Swe
den. The mouth of the former glacial melt-water stream can
be seen at the top of the picture close to the present river (A).
The barder between sand and gravel in the delta and the
surrounding moraine is mast distinct to the right where it

approximately follows the road. The typical vegetation of
pine and Cladonia rangiferina appears on the sediment
in contrast to the darker spruce in the moraine. The contrast
is accentuated also by the great difference in the occurrence
oj organic deposits. The particle size gradually decreases
towards the far-away part of the delta. As a result, the oc
currence of organic deposits increases and the soil in the
most distant parts becomes cultivable.

3.2 Sediment

45

BILD 22, Flygsanddyn i genomskärning.

FIG. 22. Cross section oja sand dune.

parabelformade. Det finns också dyner där ryggarna
är sträckta i vindriktningen. Denna typ är tämligen
ovanlig i vårt land.
Obevuxna, torra dyner vandrar med vinden på så
sätt att materialet av vinden förs uppför den -svagt
lutande lovartssidan, varefter det rullar ned -på den
brantare läsidan. Dynerna får härigenom en asym
metrisk tvärprofil, som markbilden bild 22 visar.
Dynens skiktning är vanligen välvd och parallell med
läsidans lutning.
Förutsättningen för att flygsand skall bildas är rik
lig förekomst av torr mellansand och finsand. Sådant
material påträffar man främst vid havs- och sjösträn
der samt i anslutning till isälvsavlagringar. I Sverige
är flygsanddyner vanliga längs Hallands och Skånes
kuster, på Öland och Gotland samt på många delta
bildningar och älvsediment i hela Norrland.
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Flygsanddyner kan underlagras av praktiskt taget
vilken jordart som helst. I flygbilderna får detta be
dömas med ledning av områdets läge och ur samman
hanget med övriga terrängformer. I deltabildningar är
det exempelvis vanligt att dynerna vilar på finkorniga
älvsediment. Bild 23 visar en flygsanddyn i genom
skärning. Man kan här iaktta den valvformade skikt
ningen i det torra, delvis utrasade materialet. Flyg
sanden vilar på ett horisontalt lagrat, moigt älvsedi
ment.
På flygbilder kan man för flygsanddyner iaktta
samma indikationer som för grovsediment: torr vege
tationstyp, jämn gråton. avsaknad av försumpningar
osv. Dynerna kan identifieras främst genom den ka
rakteristiska, utdragna formen med dess asymmet
riska profil. Stereobild 7: I visar ett flygsandfält i ED
nordligaste Sverige. Man ser här ett stort antal flyg
sanddyner med erosionssår på krönen, varigenom de
får en mycket ljus, nästan vit gråton. -Den asymmet
riska tvärprofilen framträder genom den svaga slutt
ningen i lavart och den brantare på läsidan. Vegeta
tionen är utpräglat torr och mager. Torvmarker sak-

•

nas inom de områden som höjer sig över sjöns vatten
yta. Mellan dynfälten förekommer dock talrika torv
marker i terrängens lägre delar. Ett annat exempel på
flygsanddyn finns i skogskanten ovanför A i stereobild 9: 1.

3.2.5

Lerslätter

Postglacial lera uppvisar karakteristisk ytform inom
slättområden där lermäktigheten överstiger 2-4 m.
Dessa områden avgränsas mot grundare lerområden
genom en mer eller mindre markant lutningsändring
av den typ som närmare analyseras i texten i anslut
ning till bild 41 (s. 71 f.) samt i avsnitt 6.4. Innanför

BILD 23. Flygsand med välvd skiktning under!agrad av
moigt älvsediment.
FIG. 23. Dune sand with vault-shaped stratification on allu
vial sediments af coarse silt.

denna gräns har de postglaciala lerområdena en svagt
negativ (skålformig) till nästan fullständigt plan yt
form. De utmärks också ofta av försumpningar och
torvmarker i lågpunkterna, där djupet till fast botten
är störst.
Bild 24 visar ett slättlandskap av den typ som är
vanlig i Mellansverige. Vägen överst till höger på bil
den går fram på en flack rullstensås, från vilken sand
material har svallats ut över den omgivande slätten.
Svallsedimenten tunnar ut på ökande avstånd från
åsen samt underlagras av och gränsar mot lera. På
de odlade svallsedimenten kan man iaktta de kuvert
formade mönstren efter figurplöjning. Närmast åsen,
där sandmaterialet är mäktigt, får ytan en jämn och
ljus gråton. Där mäktigheten avtar sker upptork
ningen av ytlagren ojämnt, vilket återspeglas av den
flammiga gråtonen. Denna gråton präglar också det
täckdikade lerområdet i anslutning till ån som rinner
genom området. Ytformen är här nästan fullständigt
plan. Varken täckdikning eller figurplöjning är kon
sekvent genomförd, såsom ofta är fallet när det gäller
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BILD 24. Mellansvenskt slättlandskap. (Se texten s. 47 och
63.)
FIG. 24. A typical plain in the cuitivated area oj central
Sweden. The road to the right is situated 011 an esker from
which sand has been washed out over the ciay plain. The
sand near the esker can be identified by the fight and uni
form grey /one. The picture shows a clay area with an ir
regular grey tone caused hy dijferences in drying, and it also
shows a great 1wmber of covered drains (whire lines). In the
lower part of the picture, this post-glacial clay is covered by
organic material (mud), which is slwwn as a dark tone and
a slightly mottled texture. The white curved pattern to the
left is formed by recessional end moraines. Most of the
ridges are covered by cfay.

indikationer som grundar sig på människans ingrepp.
Mot bildens nederdel överlagras den postglaciala
leran av en stor torvmark. Denna har en mörk, en

hetlig gråten inom de fält som saknar markvegeta
tion. Det ljusa, bågformade mönstret i bildens övre
vänstra hörn utgörs av ändmoräner, som gradvis

dyker ned under sedimenten. Ändmoränerna går i
dagen endast på några håll. Till övervägande del är
de täckta av lera. (Se även avsnitt 3.4.6.)
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Som sammanfattande benämning på organiska jord
arter möter man ofta orden mulljord, humusjord,
organogen jord m.fl. I denna lärobok får benäm
ningarna torvmark och organiska jordarter innefatta
alla organiska jordarter, främst torv, dy och gyttja.
Gemensamt för de organiska jordarterna är att halten
organiskt material är av sådan storlek att det påver
kar jordartens tekniska egenskaper.
Från geoteknisk synpunkt skiljer man beträffande
torvslagen för närvarande endast på filttorv och dy
torv.
Dy är en kemisk utfällning av växtämnen, vilken
bildas både i öppet vatten och på översilad mark,
medan gyttja är ett sediment, som består av finför
delade djur- och växtrester avsatta i vatten. Vid flyg
bildstolkning behandlas dy och gyttja som en grupp,
eftersom man har små möjligheter att skilja dem åt.
4-

Flygbi!dstolkning

Torvmarkerna klassificeras på en mängd olika sätt,
beroende på ändamålet. För en tolkning där man strä
var efter en bedömning av torvmarkens lagerföljd
och i någon mån dess djupförhållanden är man be
tjänt av följande två indelningar. Den ena, som har
föreslagits av L. von Post, skiljer på torvmarkers
bildnings betingelser:
igenväxningstorvmarker

nederbördsbetingade torvmarker
översilningstorvmarker
Den andra indelningen baserar sig på vegetationens
sammansättning. En stor mängd typer kan särskiljas,
men för tolkningsändamål kan man inskränka sig till
följande:
sumpskogar
myrar, vilka i sin tur kan indelas i
rismossar
starrmossar

kärr
Genom att på flygbilden bedöma hur en torvmark
har bildats och kombinera detta med vegetationstypen
kan man få en uppfattning om i vilket utvecklings
stadium torvmarken befinner sig och därigenom be
döma den ungefärliga lagerföljden. Svårigheten ligger
i att de olika typerna ofta förekommer tillsammans
eller som övergångsformer. Man måste också hålla i
minnet att vegetationen på en torvmark inte återspeg

lar mer än ytlagrets beskaffenhet. Underlagrande jord
art kan man emellertid ofta sluta sig till av de jord
artsförhållanden som råder i torvmarkens omgivning.

3.3.1

Igenväxningstorvmarker

Denna torvmarkstyp är bildad genom igenväxning av
sjöar och vattendrag. En igenvuxen sjö, s.k. fornsjö,
har normalt genomgått följande stadier.
Först avsattes finse.diment, '!era eller silt, samt
organiska sediment. Längs stränderna bildades bälten
av vass, starrarter, lövkärr m.m. Så länge vattnet var
öppet avsattes mer organiskt material, huvudsakligen
i form av gyttja eller dy. Samtidigt som sjön blev upp
grundad genom avsättning av sediment, såväl orga
niska som oorganiska, eller genom sjunkande vatten3.3
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BILD 25. Fyra stadier i en vanlig svensk högmosses utveck
ling. 1. En sjö med gyttjeavsättning på bottnen. 2. Ett starr
kärr har växt ut över gyttjebottnen. 3. Vitmossor har vandrat
in, och kärret har förvandlats till en mosse. Denna har växt
i höjden och utbrett sig över omgivande fastmark samt slut
ligen fått tallvegetation på ytan. Endast en liten göl minner
om den forna sjön. 4. Mossen har växt vidare, och en vanlig
mellansvensk högmosse har utbildats med björk- och albe
vuxen lagg, tallskogsrand och ett centralt parti med spridda
martallar. (Ur Magnusson mJI., "Sveriges geologi".)
FIG. 25. Four stages in the development af a raised peat
bog. 1. Initial stage. Mud overlaying the clay at the bottom
af a lake. 2. Fen stage. The organic material consists mainly
af sedge peat. 3. Bog stage. The surface is becoming convex
through the growth af Sphagnum peat. 4. 'Final stage. The
raised peat bog consists af Spha'gnum peat. In the center
dwarfed pines growing bigger an the sloping part at the
periphery af the bog. Outside the bog there is a fen covered
hy birch and alders. In the central part, concentric bands of
flark and ridges are quite common. (See fig. 29.)

stånd, vandrade strandens kärrsamhällen ut över sedi
menten och gav upphov till olika typer av torvlager,
väsentligen dytorv. Gyttjelagret kom härvid att bli
mäktigast i de partier av torvmarken där vattnet var
öppet längst. I en normal igenväxningstorvmark är
jordlagerföljden uppifrån och ned följande:
högförmultnad dytorv (kärrtorv)
gyttja, ev. dy
gyttjiga finsediment
finsediment
grovsediment
morän
Igenväxningstorvmarken har härvid utvecklats till ett
kärr och nått utvecklingsstadium 2 i bild 25.
Vid snabb igenväxning kan utvecklingen ha gått
fortare och ett igenväxningsled vara överhoppat eller
svagt utvecklat. Detta är t.ex. förhållandet med de
gyttjor och gyttjeleror som tillhör våra bästa åker
jordar. Ibland har den naturliga utvecklingen till kärr
samhällen avbrutits genom sjösänkningar innan sedi
menten hunnit överlagras av dytorv, varvid vidsträck
ta gyttjebildningar uppstått, företrädesvis inom slätt
områden med postglacial lera.
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Igenväxningstorvmarker finns i hela landet men är
rikligast representerade i östsverige och i områden
med bruten topografi.
Mäktigheten hos en igenväxningstorvmark kan vara
avsevärd, särskilt i långsmala vikar, sund och åmyn
ningar.
Stereobild I: I visar en havsvik från trakten av ED
Stockholm, som i postglacial tid har grundats upp av
organiskt material med något inslag av minerogent
material. Närmast den fria, svarta vattenytan växer
bälten av två slags vass, kaveldun och bladvass, i ljus
respektive mörk gråton. Bakom dessa kommer en
ljusare, flammig starräng på tunnare organisk jord.
I vänstra delen växer ett albestånd, s.k. alkärr. En

•
•

tydlig gräns kan iakttas mellan det organiska mate
rialet och leran, som ligger högre upp på vikens strän
der. Gränsen följer i stort det smala dike som omger
viken. På vänstra stranden går gränsen dock till väns
ter om alkärret A.
Ett utmärkt kriterium på organisk jord är tuvbild
ning, som förekommer allmänt på vattensjuk mark
och är ett tydligt tecken på högt grundvattenstånd.
Tuvorna kan bli några decimeter höga och utvecklas
bäst på vallar och sådan mark som inte brukas. De
förekommer även på odlad organisk jord, men tuv
bildningen blir här inte lika intensiv. På odlad mark
framträder tuvorna inte individuellt ens i storskaliga
bilder, men de ger markytan en karakteristisk struktur
som framhävs genom skuggve rkan och va riationer i
växtlighetens egenfärg. Bild 26 ger exempel på tu v
bildning på obrukad mark av det slag som kan iakttas
på starrängen i stereobild 1: 1 och området närmast
sjön i stereobild I: 2. Tuvbildning på odlad mark
visas på bild 28.

Stereobild I: 2 och markbilderna bild 27 och 28 •
från en lokal vid Delsbo visar en igenväxningstorv
mark i ett senare utvecklingsstadium än fö regående
exempel. Identifieringen av gränsen mellan organiskt
och oorganiskt material försvåras här av att marken
är brukad. Flygbilden illustrerar ett m ycket vanligt
förekommande tolkningsfall. där man genom att stu
dera skillnader i gråton och ytstruktur kan bestämma
denna från byggnad steknisk synpunkt viktiga jord
artsgräns. Man ser här hur gråtonsdifferensen längs
den markerade gränsen varierar från fält till fält, så
att gråtonen är ömsom ljusare, ömsom mörkare inom
det organiska området jämfört med omgivande lera.
Ytstrukturen inom torvmarken är väsentligt ojämnare.
Inom de ljusaste fälten med liggande fjolå rsgräs slår
även markfuktigheten igenom med mörk, fläckig bot
tenton.
På stereobilden kan man innanför gränsen i övre
vänstra delen av det markerade området, liksom vid
B , se en mer distinkt gräns än den som är utsatt.

BILD 26. Tuvbildning på organisk jord.
F/G. 26. Tufts characteristic oj orga11ic
material. In aerial photographs, the lufts
are seen as a rough lexture.
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BILD 27. Översikt över terrängparti
texten s. 51.)

stereobild I:2. (Se

FIG. 27. Part of the terrain in stereograph 1:2 showing the
boundary between organic material and c/ay. Notice the
change i11 slope and also, to the lejt, the distinct change in
vegetation depending on different environment.

Denna distinkta gräns ligger i .brytpunkten mellan plan
och lutande mark, och det är först här innanför som
den egentliga torvmarken ligger. Inom området intill
den markerade gränsen är den organiska jordens mäk
tighet endast några decimeter. Jämför flygbilderna med
de båda markbilderna, där bägge gränserna framträ
der trots att flyg- och markbilder är tagna under olika
årstider. Gränsen framträder särskilt väl längst till
vänster på bild 27 (område B), där man tydligt ser
vegetations- och därmed miljöförändringarna.
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3.3.2

Nederbördsbetingade torvmarker

Denna torvmarkstyp representeras huvudsakligen av
s.k. högmossar. De bildas vanligen på från början
vattensjuk mark, såsom igenväxnings- eller översil
ningstorvmarker. De ingående torvslagen utgörs av
lågförmultnade vitmossor, vilka genom sin speciella
struktur förmår kvarhålla vatten. Härigenom kan hög
mossen utbildas utan annat vattentillskott än den
näringsfattiga nederbörden. Genom tillväxt i höjd- och
sidled bildas så småningom den typiska högmossen
med karakteristisk, välvd ytform (se bild 25, utveck
lingsstadium 4).
Torvmarkens höjdtillväxt är beroende av tillgången
på nederbördsvatten. Den avstannar när grundvatten
ytorna i mossen och omgivande fastmark balanserar
varandra. Den välvda högmosseytan kan höja sig upp
till ~a 7 m över omgivande fastmarkskant. I sidled
hämmas tillväxten, eftersom vitmossorna inte kan
växa i det näringsrikare vattnet från omgivande fast-

mark. Stiger nederbördsmängden över en viss gräns
försvinner hindret för vitmossornas utbredning i sid
led, och övergångsformer mellan nederbördsbetingade
torvmarker och översilningstorvmarker uppstår.
Ett vanligt utseende hos en högmosse framgår av
flygbilderna bild 29 och 77 (längst upp t.v.) samt
bild 25. Mittpartiet, mosseplanet. utgörs av rismosse
partier, ibland omväxlande med vattenfyllda höljor
eller mindre gölar. Det på bild 29 visade markanta
mönstret av koncentriska band av rismossesträngar
omväxlande med dyfyllda flarkar, vilket påminner om
en strängmyr, förekommer dock inte på alla högmos
sar. Ofta domineras mosseplanet av vitmossor, och

BILD 28. Detalj av jordartsgräns i stereobild 1:2. (Se texten
s. 51.)

FIG. 28. Close-up of a bowzdary shown in stereograph 1:2.
The differences in vegeration reflect environment changes
due ro soff co11ditions.

högmossen får härigenom en väsentligt mörkare grå
ten. Mosseplanet är ofta trädlöst eller bevuxet med
martallar av högst några meters höjd. Mot periferin
avlöses mosseplanet av den lutande, trädbevuxna ran
den. I gränsen mot fastmarken vidtar därefter laggen,
ett grunt, kärraktigt parti med kraftig löv- och tall
skog.
Högmossar förekommer mest i södra och mellersta
Sverige. Nordgränsen går ungefär längs Norrlands
terrängens gräns. Inom sitt huvudutbredningsområde
förekommer högmossarna i trakter med 500-850 mm
nederbörd. De saknas därför i Sydsveriges kustområ
den och i Norrlandsterrängen, där nederbörden är
för låg. I gränsområdena mellan Småland och Halland
viker de på grund av alltför hög nederbörd och över
går i översilningstorvmarker.
Mäktigheten hos en högmosse kan vara mycket stor,
särskilt där den underlagras av en igenväxningstorv
mark. Högmossebildningen kan dock ha utbrett sig
utanför den ursprungliga igenväxningstorvmarken, vil-
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BILD 29. Högmosse. (Se texten s. 53.)
FIG. 29. Raised peat bog with co11ce11tric lwmmocks and
hollows. The mud in the ho!lows appears lighter than the
hummocks due to sw1 reflection.

ket försvårar tolkningen av underlagrande torvmarks
typ. Välvningen över omgivande terräng ger ett mini
mimått på mäktigheten hos det organiska materialet.
Vanligen är mäktigheten väsentligt större.
3.3 .3

översilningstorvmarker

översilningstorvmarker är för sin uppkomst beroende
av ytvattentillrinningen från omgivande fastmark. För
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att tillräcklig fuktighet skall erhållas måste avdunst
ningen vara låg, vilket inträffar vid låg temperatur
och hög relativ fuktighet. Liksom högmossebildningen
i västra Småland övergår i översilningstorvmarker på
grund av den ökande nederbörden, gör den detsamma
inom Norrlandsterrängen på grund av den minskade
avdunstningen. Särskilt välutvecklad är denna torv
markstyp inom de flacka moränområdena i Norrland.
översilningstorvmarkerna består i stor utsträckning
av blandmyrar. De bildar sålunda ofta en mosaik av
kärr och mossar. En typisk torvmark av detta slag har
en mer eller mindre negativ (skålformig), ofta sluttan
de ytform. Randområdena mot fastmarken har över
vägande rismossekaraktär, medan de centrala, lägre
liggande delarna har övervägande kärrkaraktär. I de

500m

centrala kärrstråken omväxlar ofta rena dypartier,
flarkar, med halvmeterhöga strängar av rismossetorv.
Inom dessa s.k. strängmyrar ligger de smala, ljusare
strängarna orienterade parallellt med nivåkurvorna
och bildar på så sätt ett kontinuerligt system av dam
mar.
@

Strängar och flarkar bildar ett i flygbilden lätt identifierbart mönster, se stereobild I: 3. Lägg här också
märke tiII skillnaderna i vegetation på de grusåsar
som går tvärs över bilden (en alldeles ovanför skalan,
en längs vägen och en ovanför den stora strängmyren)
jämfört med moränholmarna i bildens övre del. Ob
servera även skillnaderna i övergången mellan torv
mark och mineraljord: en distinkt vegetationsgräns
mot grovsedimentet, en successiv mot moränen. Flark
och strängbildningen förekommer ibland även på hög
mossar (se bild 29).
översilningstorvmarkernas lagerföljder är i allmän
het alltigenom ganska ensartade inom en och samma
lokal. I regel är det ett och samma torvslag eller
mycket närbesläktade sådana som bildar lagerföljdens
huvuddel. Bottenskiktet utgörs ofta av ett obetydligt
dylager. Däremot växlar torvslaget från lokal tiII lo
kal, beroende på närings- och tillrinningsförhållanden.
Torven i övre delen av lagerserien är ofta mindre för
multnad än i de djupare delarna.
Mäktigheten hos en översilningstorvmark, som har
bildats genom försumpning av tidigare torr mark, är
beroende av vatten- och Iutningsförhållandena. Ju
starkare marklutningen är, desto mindre mäktighet
får torvmarken. S.k. backmyrar och lzängmyrar är
sällan mer än ett par meter djupa. Vid utbildningen

BILD 30. Principsektion av hängmyr och
backmyr.
FIG. 30. Overhanging fen (left) and
sloping fen (right) oj sedge peat.

av en backmyr tillgår försumpningen av en sluttning
så, att en torvbildning tätar sluttningens nedre delar,
varefter försumpningen sprider sig uppåt. Vid neder
delen av sluttningen kan mäktigheten öka, om för
sumpningen utgår från en sänka i terrängen. Ytfor
men på en backmyr är negativ både i längd- och tvär
Ied, medan den däremot på en hängmyr är positiv,
välvd, i nederdelen. Hängmyren bildas genom att för
sumpningen sprider sig nedför en sluttning, vanligen
från någon ovanförliggande torvmark.
På den vänstra principskissen i bild 30 är den övre
delen av torvmarken en backmyr, som nedåt övergår
i en hängmyr. Markbilden bild 31 visar en backmyr
och är fotograferad inom samma område som stereobild 13: I.
Försumpning av lutande terräng uppstår lättast om
underliggande mineraljord har låg permeabilitet, så
som är fallet med finkornig morän och berg. översil
ningstorvmarker kan också utbildas i randområdena
till högmossar och igenväxningstorvmarker.
3.3.4 Sumpskogar
Sumpskogar utbildas genom försumpning av tidigare
torr mark och karakteriseras av ett tämligen oregel
bundet trädbestånd med avsevärda variationer i träd
höjd och beståndstäthet. Mäktigheten hos det orga
niska materialet understiger vanligen någon meter. Vid
större mäktigheter får torvmarken mer karaktären av
mossar och kärr. Sumpskogar är därför ytmässigt sett
små.

Man kan skilja mellan sumpskogar som domineras

Något gyttja

Häng myr

Backmyr
3.3
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BILD 31. Backmyr från stereobild 13: l.
FIG. 31. Sloping fen oj sedge peat. See stereograph 13:1.

av lövträd och sådana som domineras av barrträd. De
förra, s.k. kärraktiga swnpskogar, kännetecknas av en
ytvegetation av örter och bredbladiga gräs, omväx
lande med tuvor eller smärre öar av mossor. De orga

niska lagren är huvudsakligen uppbyggda av närings
rika torvslag. Ibland förekommer rikligt med orm
bunkar, medan risen uppträder mer sparsamt. Botten
vegetationen ger flygbilden en övervägande ljus grå
ton mellan träden. Träd vegetationen består av lövträd
och gran, medan tall sällan förekommer. De karak
teristiska lövträden är al, björk och sälg.
De barrträdsdominerade sumpskogarna utmärks av
tall- och granvegetation med inslag av lövträd, främst
björk. Markvegetationen på de huvudsakligen närings
fattiga torvslagen består av mossor, ris eller starr,

vilka ger en omväxlande mörk och ljus gråten, den
ljusa särskilt i smärre gläntor.
9
Stereobild 1: 4 ger exempel på ett stort antal små
sumpskogar i ett område med finkornig morän och
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litet jorddjup. På kalhygget i övre vänstra hörnet kan
man inom det lilla dikade partiet vid vägen se hur en
sådan torvmark ser ut efter avverkning. Den uppvisar
ljus bottenvegetation, liten ytutbredning och ringa djup.
Till vänster härom kan man också se ett stort antal
mycket små berghällar. De lövträdsbevuxna torvmar
kerna i bildens nedre vänstra hörn samt överst till
höger är båda något djupare kärr. Lägg också märke
till de successiva övergångarna mellan sumpskogsom

rådena och moränmarken, trädslagsblandningen av
gran och lövträd samt den ojämna beståndsutveck
lingen, vilket indikerar att moränen är finkornig. Även

den ljusa gräsvegetationen på kalhygget tyder på detta.

3.3.5

Myrar

Indelningen av myrar i ris- och starrmossar baserar
sig endast på ytvegetationen. Rismossar kännetecknas

av ris och vitmossor, där vitmossorna bildar tydliga
och täta tuvor. Av de ymnigt förekommande risen
märks särskilt ljung, skvattram och dvärgbjörk. Halv
gräs och örter förekommer sparsamt. Trädvegetatio
nen utgörs av små, outvecklade tallar, s.k. martallar.
Vegetationen växer strax ovanför grnndvattenytan,

och rismossarna påträffas därför i myrarnas grundare
randområden samt på tuvor och holmar, på högmos
sar och på strängmyrarnas strängar.
Starrmossar är ett slags kärraktiga mossar, som ut
märks av en lös och lucker matta av icke eller svagt
tuvbildande vit- och brunmossor samt av rikligt upp
.trädande halvgräs och starrarter. Trädvegetation sak
nas vanligen. Starrmossarna innehåller i regel någon
dy, särskilt inom de våtare partierna. De förekommer
i myrarnas lägre och därigenom fuktigare centralpar
tier och är mycket vanliga inom Norrlandsterrängens
område.
På flygbilder återges starrmossar med ljus gråton,
medan rismossarna avbildas mörkare, set.ex. bild 71,
!Il 78, 79 och 80 samt stereobild l: 3, 13: 1, 13: 3 och
!Il 13: 4. Man kan på stereobild 13: 3 också se en zone
ring, som ger intryck av rörelse hos torvmarken. Detta

fenomen har uppkommit genom ytvattenavrinningen
och återspeglar skillnader i vattenhastighet och vatten
djup.
Kärr utgörs av torvrnarker som är tidvis vattenM
översilade eller vattentäckta eller också står perma
nent under vatten. De kan helt sakna träd vegetation
och har då karaktären av starrkärr, se stereogram!11 blad 1. Markvegetationen består av rikligt med starr,
örter, vass och fräken, stundom även gräs, medan
bottenskiktet består av brunmossor. Kärren saknar
sammanhängande vitmosstäcke. Buskskiktet består till
övervägande del av viden, i norra Sverige även av
dvärgbjörk. De skogbevuxna kärren har mycket täta
lövträdsbestånd av främst al, björk och sälg, men
även barrträd kan förekomma.
Kärren utbildas längs kanterna av sjöar och vatten
drag, som ibland helt växer igen. Mäktigheten hos det
organiska materialet kan vara stor.
De skogbevuxna kärren identifieras främst genom

det täta lövträdsbeståndet. På bilder tagna efter löv
sprickningen visar detta ett mycket slutet krontak, vil
ket ger en sammanhängande ljus yta utan de djupa
skuggor mellan trädkronorna som utmärker mer glest
stående träd. Avlövade träd får ett karakteristiskt,
diffust grenverk. Inte ens på bilder i stor skala kan
111 man tydligt urskilja de enskilda träden. Stereobild 3: I
visar vid A exempel på ett alkärr, vars långsträckta
form tyder på mäktiga organiska lager.

3.4

Morän

Morän med karakteristiska ytformer förekommer en
dast inom flacka områden såsom dalgångar och slät
ter. Man kan skilja mellan följande ytformer:
drumlins
drumliniserad morän
radialmorän
dödismorän
Rogenmorän

ändmorän
Orienteringen av dessa moräner i förhållande till is
rörelseriktning och isfront varierar hos de olika for
merna. De tre första består av ryggar orienterade
parallellt med isrörelseriktningen och således längs
med dalgångarna. Rogenmorän och ändmorän utgörs
av ryggar som ligger vinkelrätt mot isrörelserikt
ningen. Dödismorän består av regellöst orienterade
kullar och ryggar. I egentlig bemärkelse räknas också
Rogenmoränen till dödismoränerna men skiljer sig
väsentligt från dessa genom sin bestämda orientering
och sin avvikande sammansättning.
Geografiskt är Rogenmoränen bunden till området
kring isdelaren under avsmältningens slutskede, dvs. i
och närmast utanför fjällkedjan. Ändmoräner upp
träder i större mängd endast under högsta kustlinjen
(HK), huvudsakligen i de nuvarande kustområdena
och på de stora slätterna i Mellansverige. över HK
påträffas de utanför de nutida glaciärerna. Dödismo
rän och radialmorän förekommer företrädesvis över
HK. Drumlins är mest välutvecklade under HK men
förekommer liksom drumliniserad morän också över
HK.
Materialet i de olika moränformerna är varierande.
Utpräglat grova och blackiga är radialmoränerna och
en del Rogenmoräner. Drumlins och drumliniserade
moräner är uppbyggda av bottenmorän, dvs. mate
rialet är finkornigt och fattigt på block i ytan och
oftast hårt packat (pinnmo). Inuti ryggarna påträffas
block hårt inpressade i jordmaterialet. Dödis- och
ändmoräner intar en mellanställning. Materialet kan
här variera men är vanligen sandigt-moigt. Inslag av
sediment kan också förekomma.
3.4 Morän
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BILD 32. Finkornig morän överlagrad av grov morän, Det
grova materialet är delvis utrasat.
FIG. 32. Fine moraine overlaid by coarse moraine. The
coarse material has partly fallen down.

I följande avsnitt 3.4.1-3.4.6 behandlas dessa ka
rakteristiska ytformers bildning, förekomst och sam
mansättning i anslutning till exempel på hur man kan
identifiera dem i flygbilden.
Inom mer eller mindre storkuperade områden är
moräntäcket på höjderna ganska jämnt utbrett. Mo
ränen är här av pinnmotyp, dvs. avsatt som en botten58
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morän. Materialet är en normalblackig eller block
fattig, finkornig, ofta moig morän. Benämningen bot
tenmorän syftar på att moränen är bildad av material
som legat i isens undre del. Materialet har härigenom
nedkrossats och packats under en upp till 2-2,5 km
mäktig is.
Där dalstråken inte är så breda att moränen har
kunnat utbilda karakteristiska ytformer av sådana
typer som beskrivits ovan, förekommer i dalbottnarna
och dalsidorna ofta blockrika, grusiga eller sandiga
moräner. Dessa kallas ytmoräner, eftersom de är bil
dade av material från isens yta (eller från dess inre).
Ytmorän har till skillnad från bottenmorän inte ut
satts för ismassornas tryck eller nedkrossande och av
hyvlande verksamhet. Den har därigenom en luckrare

konsistens. Exempel på dessa moränformer visas på

bild 84 (s. 128) och beskrivs i texten i anslutning till
bilden.
Denna topografiska fördelning med bottenmorän
på krönen och ytmorän i dalbottnarna gäller inom
stora delar av våra urbergsområden, däremot inte i
trakter där berggrunden består av lättkrossat material.
Den grova ytmoränen underlagras här vanligen av

råden som har varit nedisade. Väl utformade drum
linsområden finns I.ex. på Närkeslätten, i syd västra
Sveriges dalgångar och vid Norrlandskusten. Alla
dessa lokaler är belägna under högsta kustlinjen, men
drumlins förekommer även över denna nivå, t.ex. i
Norrbottens skogsland, där inom många områden

hela landskapet präglas av mjukt rundade. spolfor
made d rum lins. Ofta är de då så låga att de kan vara

den finkornigare bottenmoränen, såsom den höga väg
skärningen i en moränsluttning visar på bild 32. Grän
sen mellan de båda typerna är skarp. överst det

På flygbilder identifieras drumlins främst genom
sin karakteristiska ytform, såsom stereobild 2: 1 visar. •

grova, torra materialet, under detta den finkorniga
och därigenom fuktigare och mörkare bottenmoränen.

ket förklarar den svaga vegetationsutvecklingen. Mo

svåra att se från marken.

Området är beläget över HK nära finska gränsen, vil

Av bilden framgår materialens olika egenskaper. Det

ränens finkornighet framträder genom att det också

grova. luckra moränmaterialet har rasat ut på bred

uppe på moränryggarna förekommer torvmarker. Lägg
märke till den tvära stötsidan och den jamna ytstruk
turen. De ryggar som syns på bilderna utgör bara en
liten del av ett stort drumlinsområde på en vidsträckt
moränslätt. Ingenstans kan man iaktta berg i dagen,

front och täcker delvis den mörkare bottenmoränen.
Den finkorniga bottenmoränen har flutit ut, trots att
den är hårdare packad, vilket framgår av de inkilade
blocken.

och moränryggarnas jämna fördelning över området

3.4.l

Drumlins

ger heller ingen anledning att anta att de skulle inne
hålla en kärna av berg.

Drumlins är strömlinjeformade moränryggar. Längden

kan uppgå till ett par kilometer, bredden till några
hundra meter och höjden till något tiotal meter. Van
ligen är dock dimensionerna betydligt mindre. De

uppträder ofta svärmvis och parallellt med varandra i
dalgångar och på moränslätter, således främst i flack
terräng.
Drumlins ligger orienterade i den sista isrörelserikt

ningen, vilket tyder på att de bildades under isens av
smältningsskede. Ofta är ryggarna högst i sin proxi
mala del, dvs. den mot isdelaren riktade delen. Isen
har alltså rört sig från den högre delen av morän
ryggen mot den lägre.
Moränryggarna har ibland en bergkärna, som antas

ha spelat en avgörande roll vid uppkomsten. Drumlins
antas nämligen vara bildade under inlandsisen genom

anhopning av bottenmorän vid och bakom ett hinder,
I.ex. en berghäll. l en del fall har drumlins även upp
stått utan närhet till berg, nämligen då landisens av
lastande och avhyvlande verksamhet vägde jämnt.
Bottenmoränen är blockfattig i ytan och finkornig.
Inne i moränryggen är blocken hårt inpressade.
Drumlins förekommer inom praktiskt taget alla om-

3.4.2

Drumliniserad morän

Drumliniserad morän är en övergångsform och upp
träder till skillnad från drumlins på dalsidor och i
sluttningar i storkuperad terräng, men också som en
sekundär påverkan på andra moräntyper med karak
teristisk ytform. Drumliniserad morän har samma

egenskaper som drumlins med det undantaget att den
inte har en lika utpräglad spolform. Karakteristiskt
för den drumliniserade moränen är att den på dalsidor
och i sluttningar ger terrängen en parallellstriering,
se stereobild 5: 2. Man ser här ingen antydan till EII
drumlinisering i dalbottnen utanför sedimentgränsen.
Ytterligare exempel på drumliniserad morän visas i
stereobild 2: 2 och 11: 4.
@

3.4.3

Radialmorän

Radialmoräner är moränryggar med samma oriente
ring och av samma storleksordning som drumlins,

vilka man närmast kan förväxla dem med. De saknar
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BILD 33. Radialmorän med storblockig, rikblockig yta.
FIG. 33. Radial moraine rich in !arge boulders.

dock den vackra spolformen och uppträder som mer
eller mindre markerade ryggar, ofta ensamma eller
endast några få tillsammans, aldrig svärmvis. Man an
ser att de är bildade i längsgående sprickor i isen, vil
ket medför att materialet kan vara kraftigt urspolat.
Moränformen förekommer inte lika allmänt som
drumlins men har påträffats i Dalarna, Norrbotten
och Västerbotten.
60
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Materialet i radialmoränerna kan vara mycket grovt
och blackigt i ytan. Moränerna identifieras i flygbilden
genom sin ryggform, som är utsträckt i isrörelserikt
ningen, samt genom den ojämna, småkuperade yt
formen, den mycket ojämna ytstrukturen, den torra
vegetationstypen och den höga blockhalten. Stereo
bild 2: 3 visar två radialmoräner, där man kan studera 19
dessa karakteristiska egenskaper. Den höga block
halten, som kan vara svår att iaktta i denna lilla skala,
framträder på markbilden bild 33. Lägg märke till
hur olika tallbeståndet är utvecklat på det finkorniga
materialet i förgrunden och på det torra och grova i
fonden. över huvud taget har trädvegetationen en ten
dens att utjämna topografiska ojämnheter.

3.4.4

0

Dödismorän

Dödismorän utgörs av regellöst orienterade kullar och
ryggar. Storleken på dessa är varierande. De är sällan
över några hundra meter breda och högst något tiotal
meter höga. De förekommer inom stora delar av Sve
rige, huvudsakligen över högsta kustlinjen, och bildar
ett starkt kuperat moränbacklandskap med talrika
kullar, som omges av sänkor fyllda med vatten eller
organiskt material.
Ryggarna och kullarna har uppstått i områden där
isens rörelse i det närmaste måste ha avstannat. Isen
har här spruckit upp under avsmältningen och lämnat
betydande isblock kvar i moränmaterialet. De ojämna
formerna har uppstått genom att moränmaterial ram
lat ned i mellanrummen mellan de smältande is
blocken. De kan också ha bildats i kombination med
eller enbart genom att ismassorna med sin tyngd har
pressat upp morän i sprickorna. Bild 34 visar en mo
ränkulle med talrika block i ytan. Materialet inuti
kullen är finare och blockfattigare, vilket framgår av
skärningen.
Stereobild 2: 2 visar ett typiskt dödisområde inom
en liten del av en vidsträckt moränslätt med ett stort

BILD 34. Dödismorän.
FIG. 34. Ablation moraine.

antal regellöst orienterade moränholmar, omgivna av
torvmarker. Denna dödismorän visar inom vissa om

råden tecken på rörelse hos landisen. Härvid har kul
larna fått en brantare lutning och en mer mjukt run
dad planform inom den del som har legat mot is
rörelseriktningen. Kullarna har också fått en antydan
till orientering. På det något högre belägna området
mitt i bilden är isens inverkan ännu mer påtaglig, och
man har här fått en drumlinisering av moränen.

3.4.5

Rogenmorän

Rogenmorän är en form av dödismorän och består av
stora ryggar. Bredden uppgår som mest till ett par
hundra meter, längden till någon kilometer och höjden
upp till trettio meter. Rogenmoränerna uppträder en
dast i dalgångar och är där orienterade vinkelrätt mot
dalens längdriktning. De påträffas bara i närheten av
isdelaren under avsmältningens slutskede, således i
terrängen i och omedelbart öster om fjällkedjan från
Värmland till nordligaste Lappland. Det är alltså de
områden där de sista isresterna låg kvar och där isens
rörelser måste ha varit obetydliga eller inga alls. Nam
net Rogen härstammar från den lokal i Härjedalen
där moräntypen först blev närmare undersökt.
Rogenmoränerna anses återspegla spricksystem i
isen. De har uppstått antingen genom att moränmate
rial från den smältande isen har rasat ned i sprickor
na, eller också genom att ismassan med sin tyngd har
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BILD 35. Rogenmorän i dalgången på bild 19.
FIG. 35. Rogen moraine in the valley seen in Jig. 19.

pressat morän från underlaget upp i sprickorna.
Sänkorna mellan moränryggarna rymmer sjöar eller
torvmarker.

Rogenmorän består av ytmorän, dvs. en grov, ofta
sandig och grusig morän. Ytan är ofta mycket block
rik och storblockig. Moränryggarna innehåller bara i
undantagsfall en kärna av berg.
På flygbilden identifieras Rogenmorän genom sin
EII karakteristiska ytform, såsom stereobild 2: 4 visar.
Den framträder bäst där den omges av vatten. Den
torra vegetationstypen och den höga blockhalten indi
kerar att materialet är grovt. De ljusa blocken kan
vara svåra att observera, eftersom de framträder dåligt
mot den ljusa markvegetationen. Det glesa beståndet
62
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är dock ett indirekt mått också på blockhalten. Efter
som Rogenmoränerna förekommer på hög nivå in

verkar även detta på beståndets täthet. Jämför därför
beståndstätheten på ryggarna med den på sluttningar
na i dalgångens sidor. Materialet i ryggarna är sanno
likt inte lika grovt rätt igenom, eftersom de på många
håll omges av torvmarker.
Bild I 9 (s. 43) och den översiktliga markbilden
bild 35 från samma lokal visar ytterligare ett exempel
på Rogenmorän. Denna består i den trånga dalgången
av kortare, bredare och något högre ryggar med en
något mer fuktighetskrävande vegetationstyp och ett

mer slutet bestånd än moränen på stereobild 2: 4.
3.4.6

Ändmorän

Ändmoräner är små moränryggar, sällan mer än 5-6
m höga över omgivande mark och ofta belamrade

EII

med stora block. Bredden är i regel bara något tiotal
meter, medan längden kan variera från några tiotal

meter till över kilometern. De uppträder vanligen
inom utpräglade slättområden nedanför högsta kust
linjen och i svärmar med ca 100-400 m mellan ryg
garna. Ändmoränernas dimensioner är således av en

helt annan storleksordning än Rogenmoränernas, med
vilka de närmast kan förväxlas. Orienteringen är pa
rallell med isfronten, dvs. vinkelrät mot isrörelsen.
Ändmoränerna är bildade längs fronten på den
forna landisen. Där isfronten drog sig tillbaka eller
under någon tid stod stilla ansamlades moränmaterial
utmed iskanten, genom att det rasade ned från isen.
Under sin rörelse framåt sköt isen sedan ihop en vall
framför sig. Där iskanten stått länge på samma ställe,
kan vallarna nå ansenlig storlek.
Materialet i ändmoränerna är heterogent. De är ofta
blockrika på ytan, medan moränmaterialet inne i val
larna kan vara av varierande sammansättning. Även

sediment kan vid isens framryckning ha blivit inbakat
i moränmaterialet. Kärnor av berg ingår bara undan
tagsvis. Ändmoränerna underlagras vanligen av morän
eller berg. Någon gång kan de dock vila på sediment.
Denna lagerföljd har man exempelvis funnit vid de
geotekniska undersökningarna för ölandsbron.
Ändmoräner är vanligast där isen har mynnat i
öppet vatten. Vid stora vattendjup uppstod en is
bräcka med sammanhängande front, vilket gav raka,
ibland mycket långa ändmoräner. Denna typ är sär
skilt påfallande i Norrbottens kustland. Ändmoräner
är vidare vanliga i Mälardalen, kring Vänern, i Hal
land, på Uppsala- och Västgötaslätterna och i Kal
marsund. Där vattendjupet vid iskanten varit litet, lik
som i kalvningsbukter och där isen över högsta kust
linjen avsmält på land, har fronten haft en lobliknande
form, varigenom ändmoränerna blivit böjda. Kalv
ningsbukter förekom bl.a. där de större isälvarna
mynnade, således i anslutning till rullstensåsarna.
Från byggnadsteknisk synpunkt är det av under
ordnad betydelse att identifiera ändmoräner inom
morän- och bergområden. Där de uppträder på sedi
mentslätter och i torvmarker kan de dock ge värde
fulla upplysningar om djupförhållandena. På flygbil
den identifieras ändmoränerna främst genom sin form,
sina dimensioner och det svärmvisa uppträdandet.

Bild 24 (s. 48) visar i övre vänstra hörnet det ljusa,
bågformade mönstret av ändmoräner. De går i dagen
endast inom de högst belägna delarna, vilket framgår
av att marken där är obrukad. Utåt slätten kan man
se hur de överlagras av lera med flammig grå ton.
Ändmoränerna dyker gradvis ned under leran, för att
i bilden helt försvinna ute på den stora, mörkt av
bildade torvmarken. Formen på moränryggarna gör
att de skulle kunna förväxlas med flygsanddyner, allra
helst som den stora åsen längs vägen indikerar att det
kan ha funnits tillgång på material som vinden kunnat
transportera. Det som gör det möjligt att skilja mellan
ändmoräner och flygsanddyner är främst den väl bi
behållna formen och att moränryggarna försvinner
ned under leran. Både flygsand och morän utgör från
byggnadsteknisk synpunkt en god grund, men de kan
uppvisa olikartade lagerföljder vilket gör det väsent
ligt att kunna skilja dem åt. Flygsanddyner under
lagras många gånger av finkornigare sediment, medan
ändmoräner som tidigare nämnts nästan undantags

löst vilar på morän eller berg. Lerdjupet mellan änd
moränerna är litet, och ytformen indikerar att den
tunna leran här består av glaciallera, vilken är fastare
än den postglaciala leran. Eventuella sättningar har
också ett snabbare förlopp i den mer vattengenom
släppliga glacialleran.
Stereobild 13: 4 ger exempel på ändmoräner som El&
har bildats framför en rak isfront. En del ryggar höjer
sig över omgivande torvmark, andra ligger strax under
markytan men framträder genom det kraftigare träd
beståndet. Några av ändmoränerna har markerats med
en prickad linje. Djupet på det organiska materialet
mellan moränryggarna är väsentligt mindre än inom

det glest dikade området nere till höger på bilderna.

3.5

Berg

Berggrunden består i vårt land till övervägande del av
gnejs och granit. Dessutom finns sedimentbergarter
inom vissa områden i Syd- och Mellansverige samt
olika metamorfa bergarter i fjällkedjan.
Från vägbyggnadssynpunkt har man sällan anled
ning att skilja mellan olika bergarter eller ta hänsyn
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till bergets uppbyggnad och beskaffenhet, såsom före
komst av sprickor, slag, krosszoner o.d. Av primärt
intresse vid vägprojektering är däremot att bestämma
förekomsten av dels berg i dagen, dels jordtäckt berg
som ligger över vägens profillinje. Med berg avses
därför i det följande ingen speciell bergart, om inget
annat anges.
Identifiering av berg i dagen sker främst med hjälp
av följande indikationer:
ytform
gråton
sprickmönster
ytstruktur
vegetation
I anslutning till genomgången av dessa indikationer
hänvisas till flygbilder av berg i dagen på stereo• bild 3: 2, 3: 3, 4: 3, 7: 4, 10: I, 10: 2 och 13: 2 samt
bild 36 och 97 i boken.
Där berget går i dagen sker det nästan undantags
löst som mer eller mindre jämnt utbildade bergs
höjder och hällar, dvs. med klart positiv ytform. Berg
blottningarna åtskils vanligen av skrevor och större
spricksystem, vilka är fyllda med jord. Även de par
tier av bergytan som har negativ ytform är vanligen
jord täckta.
Bergens yta har i stor utsträckning formats av land
isen. Detta har medfört att den mot isen vända sidan,
stötsidan, är mer avrundad än läsidan, som är skrov
lig och söndersprucken. Gränsen mellan fast berg och
storblackig morän kan vara tämligen diffus i de fall
då blocken flyttats endast obetydligt från det ur
sprungliga läget. Avgränsningen av hällytor kan också
vålla svårigheter om berggrunden successivt dyker ned
under de lösa jordlagren. Gråtonen kommer då att
visa successiva övergångar, vilket gör gränsdragningen
osäker. Dessa problem föreligger emellertid också vid
gränsdragning i fält.
De flesta bergarter som förekommer i Sverige åter
ges på pankromatisk film med ljus gråton. Gnejs och
granit liksom sandstenar och vissa kalkstenar hör till
denna grupp, medan däremot lerskiffrar och andra
skiffrar uppvisar en varierande gråtonsskala med
dragning åt något mörkare nyanser. Den ljusa tonen
hos berghällar beror ofta på att hällarna är !avtäckta.
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Remissionskurvorna för Javfri gnejs och för grå ren
lav är, som framgår av bild 10 (s. 24), likartade, med
maxima inom våglängdsområdet 520-580 nm. Laven
remitterar där en något större del av ljuset än den
lavfria gnejshällen. Skillnaderna inom den pankroma
tiska filmens hela känslighetsområde är dock små.
Detta medför att såväl kala berghällar som !avtäckta
marker avbildas i ungefär samma gråton. Små lav
klädda morän- och grusmarker kan därför vara svåra
att skilja från lavklädda hällar. Även många andra
objekt avbildas med likartad ljus gråton, varför man
inte får grunda sin tolkning enbart på gråtonen. Där
man saknar andra indikationer ger emellertid den
ljusa gråtonen anvisning om var det finns förutsätt
ningar att påträffa berg i dagen.
Sprickmönstret är det säkraste kriteriet vid bestäm
ning av berg i dagen. Mönstret framträder olika tyd
ligt, beroende på bildskala, belysning, vegetation, häll
storlek etc. Genom skuggverkan och vegetation fram
träder sprickor och skrevor även vid bildskalor där
själva sprickan är för liten för att avbildas. Sprick
mönstret framträder däremot dåligt på bilder tagna
under moln, beroende på att skugga saknas (se
stereobild 3: 2). Mycket smala sprickor avbildas p.g.a. e
vegetationen som om de vore betydligt bredare och
framträder härigenom bättre, se bild 36. Större spric
kor och skrevor innehåller i allmänhet något jord,
och vegetationen blir där kraftigare.
Sprickorna är utbildade som ett flertal parallella
spricksystem. Om bergytan till stora delar överlagras
av ett tunt jord- eller vegetationstäcke, kan sprickorna
ändå framträda där förändringar i vegetationen ger
en tydlig anvisning om sträckningen, såsom på bild 97
(s. 154). De små hällarna är svårtolkade, även om de
inte är dolda av skymmande träd. I skogsterräng är
det ännu svårare att upptäcka enstaka smärre berg
hällar.
Ytform och sprickmönster ger tillsammans bergytan
en ytstruktur, som kan variera inom vida gränser allt
ifrån den släta, jämna rundhällen med smala sprickor
(bild 36) till den skrovliga, sönderbrutna, mycket
ojämna ytstrukturen med många sprickor och skrevor
och oregelbunden gråton (se stereobild 10: I).
e
Den kraftigaste vegetationen på berghällar är knu
ten till sprickor och skrevor. I de smala sprickorna

BILD 36. Förstärkning av sprickmönstret genom sprickvege
tation.

FIG. 36. Accentuation oj crack pattern by vegetation.

växer huvudsakligen gräs och örter (se bild 36), ibland
ris, exempelvis ljung. I de större sprickorna och i
skrevorna är vegetationen kraftigare. Här är risen
vanligare, liksom mossor, buskar och träd. Domine
rande trädslag är lågvuxen tall med dålig slutenhet,
men även björk med i regel ringa slutenhet förekom
mer. Bergytan kan också vara täckt av ljusa lavar med
ungefär samma gråtonsåtergivning som kalt berg.
e
En mer speciell indikation visas på stereobild 3: 2,
som är från trakten av Västervik. Bilden är tagen
under moln och efter regn, vilket gör att det parallella
5-

Flygbildstolkning

sprickmönstret på de svagt böjda gnejsryggarna fram
träder dåligt. Regnet har bildat små vattensamlingar
på bergytorna, medan de nästan helt saknas inom de
jordtäckta områdena, där vattnet har kunnat in
filtrera. Vattnet avbildas som små svarta fläckar, ut
spridda över hela bergytan. Enbart med deras hjälp
kan man med god precision dra gränsen mellan berg
och jord. På båda sidor om gränsen finns också en
del buskvegetation med mörk gråton, men den är lätt
att i stereo skilja från de flata vattensamlingarna i
bergytans lågpunkter.
Ytterligare en indikation underlättar hällidentifie
ringen i flygbilderna. Markbilden bild 37 visar en
speciell form av tall, som är vanlig på små, av ett
tunt, 0,5-1 m, jordlager täckta berghällar inom ler
områdena. I sitt isolerade läge har dessa tallar fått en
kraftig stam och en karakteristisk, utbredd kronform
3.5
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BILD 37. Bredkronad, lågvuxen tall,
vanlig på små berghällar inom lerom
råden.
FIG. 37. Low pines with broad crowns
indicating small outcrops and rock with
a thin clay cover 011 clay plains.

som hos tallen till höger. Trädhöjden är också täm
ligen liten. Stammen kan även, som hos tallen till
vänster, vara uppdelad i ett flertal klenare stammar
men med en likartad utbredd kronform. Stammens
form kan inte iakttas i flygbilder, utan tolkningen får
stöd ja sig på kronform och lågvuxenhet. Denna in
dikation utgör ett utmärkt komplement för bestäm
ning av små, svårtolkade men mycket viktiga häIIar
inom sedimentområdena.
CD
Stereobild 6: 3 visar vid 2 hur sådana tallar ser ut
från luften. Man kan med hjälp av dessa tallar hitta
den lilla hällen uppströms om det forsande vattnet i
ravinen. Där hällen inte går i dagen utgörs beståndet
av al, vilket är normalt i detta fuktiga läge. Stereobild
CD 3: 1 ger, bl.a. vid pilspetsarna, ytterligare exempel på
denna bergindikerande tallform.
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Allmänt

Kapitel 4 behandlar huvudsakligen de företeelser i
naturen som direkt eller indirekt avspeglar jordarts
förhållandena och hur dessa jordartsindikationer fram
träder på flygbilder. För att man skall kunna använda
dessa jordartsindikationer fordras inte bara att man
kan identifiera dem i flygbilden, utan också att man
något känner till de processer som ligger bakom deras
tillkomst. Vidare måste man känna till de olika fak
torer som i ena eller andra riktningen påverkar jord
artsindikationerna och deras återgivning på flygbilden.
Härigenom får man större möjligheter att bedöma
indikationernas tillförlitlighet och värde för det slut
liga tolkningsresultatet.
De olika indikationerna behandlas fristående eller
sammanförda till mindre grupper. Trots denna upp
delning hänger de intimt ihop och påverkar varandra

4

inbördes. Där denna påverkan gäller i särskilt hög
grad har detta angetts i texten. För att underlätta läs
ningen av enstaka avsnitt förekommer vissa upprep
ningar.
De jordartsindikationer som baserar sig på naturens
egna processer kan uppdelas i två från varandra
skilda grupper. Den första gruppen återspeglar jord
arternas bildnings.sätt och den bearbetning som ter
rängformerna har blivit utsatta för genom olika ero
sionsprocesser. Den andra gruppen omfattar ·s ådan
vegetation som återspeglar underliggande jordarter.
Detta behandlas i avsnitt 4.7. Till denna grupp hör
även kapitlets sista avsnitt om försumpningsgrad, där
vegetationen i kombination med dräneringsförhållan
dena ger information om jordarterna.
En mellanställning mellan de båda huvudgrupperna
intar avsnitt 4.3 om gråtonsåtergivning i svart-vita
bilder. Här avses endast inverkan av olika terräng4.1
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faktorer, såsom terrängformer, vegetation, markfuktig
het och egenfärg. Gråtonsåtergivningens beroende av
tekniska och meteorologiska faktorer behandlades i
kapitel 2.
Till den första huvudgruppen av indikationer räk
nas också bildningar med karakteristisk, i flygbilden
lättidentifierad ytform, som direkt medger identifie
ring av jordartstypen. Dessa karakteristiska ytformer
kännetecknas inte bara av en typisk vertikal ytform,
utan de har också kännetecknande form i plan. Det
är här knappast fråga om flygbildstolkning i egentlig
bemärkelse utan mer om att lära sig känna igen de
olika bildningarna. Till denna grupp av bildningar
med karakteristisk ytform hör bl.a. rullstensåsar och
flygsanddyner, olika moränformer såsom drumlins
och ändmoräner samt torvmarker av karaktären
strängmyrar, kärr och högmossar. Dessa typer har
sammanförts i kapitel 3, där deras identifiering och
uppbyggnad närmare behandlas.
Flertalet bildningar uppvisar emellertid inte s.k.
karakteristiska ytformer, utan här krävs en noggrann
analys av terrängförhållandena och de olika faktorer
som påverkar jordartsindikationerna eller avspeglar
jordens egenskaper.
Topografin, eller terrängens ytform som den också
kallas i denna lärobok, är ett uttryck för jordmate
rialets beskaffenhet och bildningssätt samt för dess
förmåga att motstå erosion. Den lämnar i förening med
andra indikationer värdefulla upplysningar om jord
artsgränser och grundförhållanden och behandlas i av
snitt 4.2.
Till denna första grupp av indikationer, som hänför
sig till de nuvarande terrängformernas bildningsbe
tingelser, hör också olika former av erosion. De indi
kationer som grundar sig på erosion hör till de väsent
ligaste, eftersom de påtagligt återspeglar jordarternas
mekaniska egenskaper och förmåga att motstå vatten
och vinderosion.
I avsnitt 4.4 behandlas kortfattat dräneringsmöns
ter. Något oegentligt har också markytans upptork
ning på de vanligaste jordartstyperna medtagits i detta
avsnitt. Ytupptorkningen ger en uppfattning om jord
arternas täthet och dränering. De grova, väldränerade
jordarna torkar upp jämnt och får därigenom en en
hetlig gråton under i övrigt konstanta förhållanden.
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Täta jordarter får ett oregelbundet upptorkningsför
lopp och uppvisar därför en flammig gråtonsåtergiv
ning på flygbilden.
Avsnitt 4.5 omfattar identifiering av och förutsätt
ningarna för den erosion som rinnande vatten och
vågor, i någon mån också vind, utövar på ytan och de
lösa jordlagren. Härvid utbildas för de minerogena
sedimenten karakteristiska erosionsmönster. Vågero
sionen åstadkommer svallning av både sediment- och
moränsluttningar. Den kan härvid transportera sand
och mo ut över lägre liggande terrängpartier och
dölja lager av lera, vilket kan leda till allvarliga bygg
nadstekniska misstag om det inte upptäcks.
Avsnitt 4.6 behandlar de jordartsindikationer som
gör det möjligt att i bilderna tolka sådana erosions
företeelser som samtidigt påverkar en större jord
volym, nämligen skred, ras och olika former av jord
f/ytning . I samband med jordflytning behandlas även
tjälfenomen, såsom blocksänkor och jordrutor.

4.2
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Topografin, eller terrängens ytform, är resultatet av
ett flertal samverkande faktorer, såsom jordlagrens och
berggrundens bildningssätt och egenskaper, erosion
och avlagring, klimattyp, vegetationstyp, mänskliga
åtgärder m.m. Ytformen hos konvexa terrängformer,
såsom kullar och höjder, kallas positiv, medan kon
kava former, svackor, sägs ha negativ ytform. Här
emellan finns övergångsformer, såsom jämna slutt
ningar, och sammansatta former, vilka är mer eller
mindre typiska för olika jordarter. Medan ytformen
hänför sig till terrängens lutningsförhållanden i stort,
avser ytstrukturen terrängens grad av jämnhet i dess
små detaljer.
Terrängens ytform har stor betydelse för identifie
ring av jordarter och är kanske den väsentligaste av
alla jordartsindikationer. För gränsdragning mellan
jordarter har man avsevärd hjälp av att studera själva
övergången från positiv till negativ ytform, liksom
distinkta lutningsändringar. Båda dessa typer sam
manfaller ofta med en jordartsgräns eller med en
övergång från mäktigare till grundare jorddjup.

BILD 38. Siltslätt med plan ytform. Från
stereobild 4: I.
FIG. 38. Silt plain from stereograph 4:1.

4.2.1

Grovsediment

Grovsediment uppvisar vanligen tydligt positiva yt
former. Den mest markanta formen har rullstensåsar~

na, som bildar tydliga, långdragna ryggar. Detta gäller
främst de s.k. getryggåsarna, som återfinns över
högsta kustlinjen, men även de genom svallning mer
mjukt rundade åsarna under HK har denna ytform.
Slätter uppbyggda av grovsediment, t.ex. på delta
bildningar och älvsediment, har ofta en positiv och
tämligen jämn ytform. Det är också vanligt att slätter
av grovsediment har en kuperad, småkullig ytform,
där positiva och negativa former avlöser varandra.

9 Exempel på detta finns på stereobild 8: 3 och på
markbilderna 67 och 68 (s. 107 f.) från samma lokal.
Av de vindsorterade sedimenten visar även flygsan
den denna kuperade form, där dyner och sänkor om
växlar på ett karakteristiskt sätt. De moiga grovsedi
menten har ofta jämnare yta, vilket framgår av stereo• bild 8: 4 och Il: I samt bild 72 och 73 (s. 111 f.).
Med en viss generalisering kan man således säga,
att för så väl de vattensorterade som de vind sorterade
grovsedimenten gäller att de grövsta fraktionerna upp
visar de ojämnaste och mest kuperade ytformerna och
ofta även den ojämnare ytstrukturen. Detta samman-

hänger med att de har avsatts under oroligare ström
förhållanden än de finare sedimenten, samtidigt som
de har varit mer motståndskraftiga mot erosion.

4.2.2

Silt

Denna jordartstyp har avsatts i en lugnare miljö än
de grova sedimenten, och ytan har härigenom fått ett
jämnare utseende. Silt är emellertid också en mycket
lätteroderad jordart, vilket har medfört att ytformen
i högre grad än i andra jordarter kunnat omformas
och ändra karaktär.
Slätter uppbyggda av silt kan uppvisa två olikartade
former beroende på vattentillgången. I torra lägen,
där grundvattenytan vid stora mäktigheter ligger djupt
under markytan eller där vattentillrinningen från om
givande terräng är måttlig, kan slätterna ha en plan
till svagt positiv ytform, här och var genomskuren av
raviner (se stereobild 4: I och bild 38). Där vattentill- $
gången är riklig, t.ex. nedanför branta eller långa
berg- eller moränsluttningar, får ytan en mjuk, böl
jande form med omväxlande positiva och negativa yt
former. Exempel på detta förekommer i stereobild
4: 3. Denna kuperade ytform får inte förväxlas med 0
4.2
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den som uppstår genom inverkan av underlagrande
fast botten och' som är vanlig inom lerområdena.
Silt med plan eller svagt positiv ytform har mindre
benägenhet än lera att mjukt ansluta till omgivande,
högre liggande terräng, exempelvis morän. övergången
är många gånger tvär. Ytformen kan t.o.m. vara nega
tiv och ett vattendrag följa jordartsgränsen. Ytvattnet
från angränsande jordarter har härvid initierat en
svacka i den lätteroderade silten och fört materialet
ut över sedimentytan eller längre bort med något
vattendrag. Det är sålunda vanligt att man finner en
ravin längs gränsen mellan två jordarter inom sådana
områden där sedimentets yta är plan. I sluttande ter
räng följer ravinerna däremot främst terrängens lut
ning, och endast i ravinens övre lopp kan man se
denna inverkan av ytvattnet från omgivande mark,
111 såsom på stereobild 4: 3 och markbilden bild 53 (s.
91) från samma lokal.
Markbilderna bild 39 och 40 visar två exempel på
ravinbildningar i en jordartsgräns. Den första är häm9 tad från stereobild 4: 1 vid markeringen A och visar

en ravin i gränsen mellan silt och morän vid slätt
områdets yttre gräns. Bild 40 visar hur en ravin har
utbildats mellan silt och finsand (grovmo) inom ett
slättområde med likartade hydrologiska förutsätt
ningar på båda sidor om ravinen. Jordarterna kan här
identifieras genom slänternas olika utformning - en
flack sluttning med mjukt avrundat krön i sill och en
brantare slänt med skarpt krön i det grövre mate
rialet.
Stereobild 4: 2 från en norrländsk älvdal visar hur 9
ytformen i silt växellagrad med lera beror på vatten
förhållandena. Vägen i mitten på bilderna är fram
dragen på krönet av en höjdsträckning, som går paral
lellt med dalgångens längdriktning. Även bebyggelsen
är koncentrerad till höjdsträckningen. Denna utgörs
av en morän- eller bergrygg, som är överlagrad av ett
tämligen tunt sediment. Höjdsträckningen skär effektivt av vattentillströmningen från dalsidan i bildernas
nedre kant. Huvuddelen av detta vatten avleds åt
vänster till ett vattendrag, vars mynning i älven fram
träder överst till vänster. En liten del av vattnet rinner

BILD 39. Ravin i gränsen mellan silt
(finmo och mjäla) och morän. I för
grunden framträder tydligt siltsläntens
rundade krön. Längre bort ger den
oslagna slänten skenbart ett skarpt krön,
vilket kan leda till feltolkningar. Från
stereobild 4: 1.
FIG. 39. Gully at the horder betweeu
silt and moraine. The slope of the sill is
gentle in the foreground. In the back
ground, the vegetation forms a seeming
ly sharp crest. From stereograph 4:1.
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BILD 40. Ravin i gränsen mellan silt (finrno och mjäla) t.v.
och finsand (grovmo) t.h. Lägg märke till de klara skillna~
derna i släntutformning.
FJG. 40. Disrinct dijjerence in inclination oj gully sides and
shape oj crests. To the lejt sill, to the right fine sand.

genom diket vid A nedåt mot älven och har där
vid eroderat kraftigt i de mäktigare sedimenten. Inom
övriga delar mellan höjdsträckningen längs vägen och
älven bestäms vattentillförseln av den nederbörd som
faller inom området. Ravinbildningen är väsentligt
mindre, och ytformen är i stort positiv med ökande
lutning mot älven. Den rundade ytformen samt den
ojämna gråtonen, som indikerar ojämn upptorkning,
tyder på att det erosionsbenägna siltiga materialet
även innehåller lager av lera. Man kan i flygbilden
också avgränsa områden med tunna sediment. Denna
gräns följer ungefär den prickade markeringen. På
området med liten sedimentmäktighet går moränen
och berget i dagen på ett par ställen, medan ravin
bildningen tilltar vid ökande sedimentdjup. Lägg ock
så märke till den fasta bottnen i vattendraget till
vänster i bilden.
4.2.3

Lera

Lera påverkas i regel alltid av underliggande topo
grafi, men i mindre grad ju mäktigare lerlagret är.
Ytformen är negativ i terrängens lägsta partier. Där

lerområdena breder ut sig i stora slätter kan ytformen
också vara i det närmaste golvplan. Leran är här av
postglacial typ med svagt utbildad torrskorpa, och den
plana ytformen orsakas många gånger av ett organiskt
lager i markytan.
Den lägst belägna delen av ett lerområde samman
faller vanligen med lerans största mäktighet. Detta
beror på inverkan av underliggande topografi och av
de konsolideringssättningar som har fortgått alltsedan
sedimentet avsattes och markytan senare höjdes över
vattenytan. Här finner man ofta lokala försumpningar,
som på bild 93 och 95 (s. 148, 150), och man kan
också se att vattendragen följer dessa lågpunkter där
lermäktigheten är maximal.
I anslutning till gränsen mot omgivande fastmark
uppvisar lerytan genom inverkan av underlagrande
topografi ofta en tydlig vinkeländring, vilket framgår
av stereobild l: 2 samt bild 41. Ytformen på den mer 111
lutande ytan närmast fastmarksgränsen är fortfarande
negativ. Mäktigheten hos lerlagret där denna lutnings
ändring inträffar är ca 2---4 m, men frågan är ännu
alltför ofullständigt utredd för att man med säkerhet
skall kunna ange hur värdena varierar under olika
yttre betingelser. Sålunda bör mäktigheten här vara
olika vid varierande lutningar hos m~rkytan på båda
sidor om gränsen. Ovanför denna lutningsgräns är
förutsättningarna gynnsamma för utbildning av en
mäktigare torrskorpelera. Torrskorpans mäktighet,
och huvuvida den når ned till fast botten, får bedömas
med ledning av lutningsförhållandena i kombination
med gles sondering vid denna gräns.
4.2 Topografi, ytform
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BILD 41. Samband mellan ytform och
lermäktighet.

FIG. 41. Land surface and thickness of
soft c/ay. Maximum thickness usually
coincides with the lowest part of the
terrain where also small gullies and
organic deposits are found. Bulging la11d
forms indicate influence from 11011-com
pressible material. There is usually a
distinct change in the elevation of the
soft c/ay near the horder to firmer
material (right). This change indicates a
clay thickness of approximately Z-4
metres.

Där fasta bottnen lutar svagt når leran längre upp
på sluttningen och ansluter sig till ytformen hos un
derliggande material, dvs. den övergår i regel från
negativ till positiv ytform, men leran kan även vara
jämnt lutande. Ju längre sluttningen är och ju bran
tare marklutningen är, desto större är förutsättningen
för att torrskorpan kan vara mäktig och nå ned till
det fasta underlaget.
Ute på den del av lerområdet som kännetecknas
av övervägande negativ ytform förekommer även
svagt välvda partier, utan att fastmarken här går i
dagen. Dessa positiva former tyder på inverkan av
underliggande topografi, och lermäktigheten är här
mindre än på angränsande, negativa ytor. Hur stor
mäktigheten kan vara vid olika grad av välvning är
dock inte utrett. Ett sådant samband skulle ha mycket
stor betydelse från vägbyggnadsteknisk synpunkt,
eftersom man redan under det tidiga lokaliserings
skedet skulle få en möjlighet att direkt ur flygbilden
bedöma lermäktigheten. Det är också möjligt att mäk
tigheten inom dessa välvda partier inte är en funktion
av välvning och mäktighetens absolutbelopp, utan att
den snarare är beroende av de relativa lermäktig
heterna inom de positiva respektive negativa ytorna.
Om topografin under lerområdet är orolig, åter
speglas detta många gånger även uppe på markytan,
och ytformen blir mjukt böljande och påminnande om
siltterräng. Det kan därvid föreligga risk för feltolk
ning, men i regel får man i flygbilden andra informa
tioner, som gör det möjligt att skilja de olika for
merna och jordarterna åt. En orolig topografi brukar
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t.ex. framträda också runt lerområdet, och man kan
bfta se hur omgivningens strukturella särdrag går igen
i lerterrängen. Det är vidare vanligt att morän- eller
bergpartier lokalt går i dagen inom lerområdena. För
utom dessa skillnader brukar även respektive jordarts
övriga indikationer bidra till identifieringen.
4.2.4

Organiska jordarter

De organiska jordarterna har i flertalet fall en nega
tiv till helt plan ytform. Liksom i lerområdena är
marken planast i torvmarkernas centralpartier och
mest lutande i gränszonen mot omgivande mineral
jordar. Utpräglat plana är dy- och gyttjeområden, och
liksom fallet är med lerslätterna kan man på odlade
torvmarker i flygbilderna iaktta en viss lutningsänd
ring .där underlagranc'e jordart börjar påverka mark
ytan. Lutningsändringen är härvid mindre markerad,
och de organiska lagrens mäktighet är också väsent
ligt mindre, vanligen endast några decimeter till en
halv meter. På torvmarker som inte är odlade saknar
man många gånger denna tvära lutningsändring. Sär
skilt där underlagrande och omgivande jordart är tät
får man en jämn övergång till den svagt lutande
mineraljorden.
Där lutningsändringen mellan organiskt och mine
rogent material är stor, liksom där omgivande jord
art är grov, är gränsen i plan skarp mellan de två
jordarterna, ooh ingen torvbildning kan iakttas i slutt
ningen. Skillnaden mellan den grunda zonen och den
mäktigare torvmarken framträder vanligen distinkt i

bilderna genom förändrad vegetationstyp och gråtons
återgivning i samband med lutningsändringen. Dessa
olikartade förhållanden framträder tydligt på stereo• bild I: 2 med tillhörande markbilder bild 27 och 28.
Se vidare textens. 51 f. i anslutning till dessa bilder.
På högmossar liksom på hängmyrar är ytformen
positiv inom de centrala delarna, beroende på vegeta
tionens förmåga att höja torvmarkens yta över om
givande mark. I övergångszonen mellan torvmark och
mineraljord är dock ytformen likartad med den som
beskrevs i föregående stycken.
4.2.5

Morän

Morän uppvisar såväl positiva som negativa ytformer.
De positiva formerna överväger dock, eftersom svac
korna ofta är dolda av torvmarker eller av sediment.
I storkuperad terräng är ytformen i hög grad beroende
av den underliggande berggrunden. Dessa morän
täckta bergshöjder har till viss del fått sin form genom

landisens verksamhet. Moräntäcket är tunnare på
höjdpartierna än i omgivande lågland. Moränmäktig
heten kan i viss mån bedömas genom att terrängen
får jämnare lutningsförhållanden i mäktigare områden
jämfört med grundare områden, där berggrundstopo
grafin ger sig till känna genom ojämnheter i morän
täcket. Ytan inom de högst belägna delarna och fram
för allt på moränhöjdernas stötsidor är jämn med
klart positiv ytform, medan läsidan är betydligt mer
småbruten och orolig. Detta gäller även inom slutt
ningarnas lägre delar, där ytformen växlar mellan
positiva och negativa former i den ojämna terrängen.
Den positiva formen indikerar här närhet till under
liggande berggrund, medan negativa ytformer upp
träder vid ökande moränmäktighet.
Olikheterna i ytform överensstämmer ofta med
skillnader i ytstruktur och kornstorleksfördelning.
Finkorniga moräner är mer hårt packade än de grova.
De får också en jämnare ytstruktur genom att blocken
sitter inpressade i det finare materialet, samtidigt som

BILD 42. Jämn moränyta på stötsidan
av ett bergsparti. Från stereobild 5 :4.
(Jfr bild 43.)
FIG. 42. Even surface and a few loose
blocks on a moraine slope facing the
ice movement (stass side). From stereo
graph 5:4. (Cf. fig. 43.)
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BILD 43. Ojämn moränyta på läsidan av
ett bergsparti. Bilden är hämtad från
samma område som bild 42 och stereo
bild 5:4. (Det brända trädet t.h. syns
också på bild 42.)
FIG. 43. Uneven, blocky surface 011 a
moraine slope facing away from the ice
moveme11t (lee side). The picture is oj
rhe same area as jig. 42 and stereograph
5:4.

de får en tydlig positiv ytform. De grova moränerna

På moränslätterna bildar moränen egenformer, som

har ingen specifik ytform, utan terrängen är mer små

är oberoende av den underliggande berggrundens topo

kuperad med ojämn, blockig ytstruktur.
9
Stereobild 5: 4 och markbilderna bild 42 och 43
från samma lokal ger exempel på moränens olikartade
ytform och ytstruktur på stötsidan respektive läsidan
av ett moräntäckt bergområde. För jämförelsens skull

grafi. Ytformen följer här samma principer som inom
den storkuperade terrängen, dvs. de finkorniga morä

har två så närbelägna sluttningar som möjligt utvalts.

De ligger på var sin sida om den smala dalgången,
och de båda markbildernas gemensamma fotografe
ringspunkt har markerats på flygbilden. Lägg också
märke till skiJJnaderna i blockhalt på de båda slutt
ningarna och hur väl blocken framträder som ljusa
punkter i flygbilden trots den höga flyghöjden.
Andra exempel på moränens ytform, ytstruktur och
vegetation ges i avsnitten 4.7.3 och 4.7.4, i vilka också
de olika indikationernas inbördes påverkan liksom
identifieringen i flygbilderna närmare berörs.
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nerna har en tydlig positiv ytform med jämn yta, t.ex.
drumlins, medan de grova moränerna är väsentligt

ojämnare. Dessa moräntyper med karakteristisk yl
form har sammanförts i avsnitt 3.4.

4.2.6

Berg

Kalt berg utgörs av höjdpartier med övervägande
positiv ytform. Bergblottningarna åtskils av jordav
Jagringar, som uppfyller dalgångar och sänkor. Men
också skrevor och större sprickor inom själva berg
områdena är jordfyllda, varför man bara undantagsvis
påträffar berghällar med negativ form.

4.3

kamerautrustningen. Dessa faktorer har närmare be
handlats i kapitel 2 med särskild betoning på film- och
bildmaterialets egenskaper.
De meteorologiska och klimatiska faktorer som på
verkar gråtonen sammanhänger främst med förekom
sten av dis, dimma och molnighet samt med solstånd
och årstid. Inverkan av detta slags faktorer bar också
något behandlats i kapitel 2. Dessutom finns i avsnitt
4.3.4 och 4.4.2 en redogörelse för markfuktighet samt
för ytupptorkning under olika årstider.
I detta avsnitt behandlas därför endast sådana grå
tonsåtergivningar som återspeglar terrängförhållan
dena. De viktigaste terrängberoende faktorerna är:

Gråtonsåtergivning

Den svart-vita flygbilden är uppbyggd a v gråtoner i
olika nyanser, vilka beror på ett stort antal faktorer
i en ofta komplicerad växelverkan. Tonåtergivningen
varierar alltifrån helt vitt, som för torr sand, till svart,
som för vatten. Mellan dessa ytterligheter finns en
rikt nyanserad gråtonsskala. Många av de gråtoner
som framträder på flygbilden har emellertid inte något
direkt samband med markförhållandena eller med de
olika indikationer som gör det möjligt att identifiera
jordarter och jordartsgränser. För en korrekt tolkning
är det därför betydelsefullt att man känner till vilka
faktorer som påverkar tonåtergivningen. På så sätt
kan man bättre bedöma de variationer som förekom
mer mellan olika bilder, vilket underlättar arbetet att
hitta de gråtoner som är jordartsindikerande.
De faktorer som tillsammans ger den fotografiska
bilden dess gråtoner kan hänföras till någon av de tre
grupperna

terrängens lutningsför'hållanden
terrängens ytstruktur
jordarternas egenfärg
markfuktighet
vegetation

Av dessa behandlas dock vegetationen
avsnitt, 4.7.

tekniska faktorer
meteorologiska och klimatiska faktorer
terrängfaktorer

4.3.1

De tekniska faktorerna påverkar gråtonsåtergivningen
genom det sätt på vilket flygbilden fram ställs. Hit räk
nas t.ex. exponering, framkallning och kopiering men
också film- och bildmaterialets egenskaper liksom

ett särskilt

Terrängens lutningsförhållanden

De gråtoner som beror av terrängens lutningsförhål
Ianden är likartade med dem som orsakas av änd
ringar i solståndet (se avsnitt 2.8.5). På grund av
terrängens lutning relativt det infallande solljuset

lnfollonde strålning

BILD 44. Marklutningens inverkan på
gråtonsåtergivningen. Skugglängden ökar
på sluttninga r som är vända från solen
och minskar på sluttningar vända mot
solen. Gråtonen blir därigenom mörkare
resp. ljusare.
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Ytstruktur
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Skugga

FIG. 44. /11//uence of the elevation 011
the grey tones. Sun rays (top); ground
surface; registered shadow; grey tone in
the final photograph (bottom).
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kommer skugglängden att öka på sluttningar som är
vända från solen och minska på sluttningar vända
mot solen. Därigenom uppstår en mörkare respektive
ljusare gråton. Denna inverkan visas schematiskt på
bild 44.
När solen står lågt, som på vår- och höstbilder lik
som på bilder fotograferade på morgnar och kvällar,
ger de förlängda skuggorna mörkare gråton och där
med intryck av en tätare ytstruktur. Under vår och
höst är dessutom markfuktigheten större, vilket också
bidrar till att ge bilderna en mörkare gråton. Detta
kan lätt leda till att man från byggnadssynpunkt
undervärderar grundförhållandena.

TABELL 7. Ytstrukturskala för jordartstolkning
Benämning

Bilddetalj av
ytstruktur

Mycket jämn ytstruktur
Very smooth texture

Jämn ytstruktur
Smooth texture

4.3.2

Terrängens ytstruktur

Terrängens yta ter sig uppifrån mer eller mindre
jämn; man säger att den har en viss ytstruktur. Denna
ytstruktur återges på flygbilden på olika sätt beroende
på flyghöjden och på de avbildade terrängdetaljernas
storlek. Om flyghöjden är stor eller objekten så små,
att kamera och filmmaterial inte längre kan upplösa
dem som tondifferenser, får bilden en yta i enhetlig
gråton. På låghöjdsbilder eller där objekten är stora
och distinkta kan man däremot urskilja någon form
av mönster, som medger en direkt identifiering av yta
eller objekt. Mellan dessa ytterligheter, gråton respek
tive tydligt mönster, återges terrängens ytstruktur som
ett diffust mönster i bilden. Detta uppstår genom en
upprepning av tondifferenser från ett stort antal ter
rängdetaljer, som själva är för små för att framträda
individuellt. De enskilda detaljerna kan man således
inte identifiera, men om de förekommer i stor mängd
är de ibland möjliga att identifiera genom att ytstruk
turen avbildas på ett karakteristiskt sätt.
Olika ytor i terrängen uppvisar alltså olika former
av ytstruktur. Som exempel på markslag med karak
teristisk ytstruktur kan nämnas tuvmark, blockrik
mark, blocksänkor, rismossar, torvmarksodlingar,
olika trädbestånd m.m. Ytor med svagt utbildad
struktur är bl.a. olika typer av markvegetation, sädes
slag och stubbåkrar. Ett exempel kan klargöra bild
skalans betydelse för återgivningen av terrängens yt
struktur. På höghöjdsbilder framträder inte enstaka
träd i ett skogsparti, men sammantagna har de en
76

4.3

Gråtonsåtergivning

Något ojämn ytstruktur
Slightly rough texture

·.~.;~·-

-:_~~- _-,~·,,·

... ·,....· ·,·· ,. .._ .

~'

~\:{~i(~·:~· . .·:·~'..:_·_·:.·:i

Ojämn ytstruktur
Rough texture

Mycket ojämn ytstruktur
Very rough texture

Dessa bilddetaljer är i skala ca 1:10000.
Den angivna strukturskalan kan givet
vis användas även vid andra bildskalor,
men måste då sättas i relation till
dessa.

typisk ytstruktur, som gör det möjligt att skilja mellan
olika bestånd. Markvegetationen kan man här bara
se som olika gråtoner. På låghöjdsbilder kan man där
emot urskilja de enstaka trädkronorna och grenverket,
och den större bildskalan medger ofta en bestämning
av markytans vegetationstyp genom att dess ytstruk
tur och skillnader i gråton framträder på bilden.
Med ytstruktur förstås därför i denna lärobok det
intryck av jämnhet som terrängen ger på flygbilden.

lnfallande strålning

Ytstruktur

! I
I

BILD 45. Ytstrukturens inverkan på grå
tonsåtergivningen. Ju tätare ytstruktur
desto mörkare gråton.
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Gråtonsåter
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FJG. 45. Influence of dense texture (lejt)
and open texture (right) on grey tones.

Tät ytstruktur

Gles ytstruktur

lnfollande strålning

Av filmen registrerad

strålning

BILD 46. Gråtonsåtergivning vid olika
positioner i flygbilden. (Se texten s. 78.)
F!G. 46. Ditference in grey trmes de
pending on the position oj the object in
the aerial picture, and of the camera.
The picture on the lejt shows a darker
grey t011e than the one 011 the right due
to increased observation of the shady
parts.
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De enstaka terrängdetaljer som bygger upp strukturen
behöver inte nödvändigtvis kunna identifieras indivi
duellt.
För att kunna benämna de olika ytstrukturerna
fordras någon form av referensskala, som anger det
intryck man får av terrängens jämnhet. Ytstrukturen
kan dessutom anta vissa karakteristiska mönster, som
då får anges från fall till fall, I.ex. fläckig, flammig,
linjär, rektangulär osv. För jordartstolkning kan det
vara fullt tillräckligt med en ganska grov indelning i
fem grupper enligt tabell 7.

Matljusposition

Med ljusposition

Genom skuggverkan förstärks effekten av ter
rängens ytstruktur. Ett objekt med gles ytstruktur av
bildas under i övrigt likartade förhållanden i en lju
sare gråton än motsvarande täta struktur genon1 att
skuggbildningen är olika i de båda fallen. Detta
åskådliggörs schematiskt på bild 45, där ytstrukturen
redovisas i ortogonalprojektion.
Det är emellertid inte enbart strukturens grad av
täthet som bestämmer de karakteristiska gråtonsvaria
tionerna på den färdiga bilden. Kamerans läge i ex
poneringsögonblicket, eller med andra ord objektets
4.3
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läge på bilden, inverkar också på hur strukturen kom

hämtade från ett flygstråk på Västkusten och är foto

mer att avbildas. Avskärmningen mot bildens kanter

graferade mitt på dagen i slutet av augusti. De är pla
cerade i den ordning de fotograferades i stråket, så

återspegl\ts i de små detaljer som bygger upp ytstruk
turen. Inom de delar av bilden som relativt kameran
ligger från solen, i medljusposition, kommer objekt
som inte är fullständigt plana att avbildas ljusare än
de gör i motljusposition. Detta orsakas av den mins
kade insynen i de skuggade partierna (se bild 46). Yt·
strukturerna har här avbildats i centralprojektion till
skillnad från bild 44 och 45, som är ortogonalprojek
tioner.
Exempel på denna effekt utgör ett plöjt fält, som
kan avbildas med ljus eller mörk gråton, beroende på
om fältet ligger i med- eller motljusposition. När fältet
är i medljusposition registrerar kameran huvudsak
ligen de solbelysta plogvallarna, och gråtonen blir
ljust grå. I motljusposition registreras de skuggade
delarna, och gråtonen blir därigenom mörk. Denna
effekt liknar den som i större skala uppstår på grund
av terrängens lutningsförhållanden. Båda dessa fak
torer kommer härvid att överlagra varandra och bidra
till gråtonsåtergivningen. Dessa effekter är ännu mer
accentuerade i vidvinkelbilder, beroende på att strå
larna här avviker kraftigare från Jodlinjen än vad som
är fallet för normalvinkelbilder.
Vad som tidigare sagts i detta och föregående av
snitt om strukturens beroende av olika faktorer gäller
inte för ytor med mycket jämn ytstruktur, t.ex. ny
sådda fält, sandstränder, vattenytor utan vågor osv.
Här kommer i stället reflexionsförmågan att spela en
avgörande roll. Detta innebär att ytor med mycket
jämn ytstruktur i motljus reflekterar mer ljus och följ
aktligen avbildas med ljusare ton än likartade ytor
inom flygbildens medljuspartier. Ett utmärkt exempel
på denna effekt kan man iaktta på flygfotografier över
lugna vattenytor. Inom den del som vetter mot solen
syns ljusa solreflexer, vilka successivt övergår i mörk
grå till svart ton i medljus. Samma effekt kan iakttas
på jämna, släta markytor fast inte i lika välutbildad
form. Man kan utnyttja detta exempelvis vid studium
av vattendjupet i sjöar med klart vatten. Genom sol
ljusets reflexion mot bottnen ökar siktdjupet väsen!·
ligt inom bildens motljuspartier.
Den sammanlagda effekten av lutningsförhållanden
0 och ytstruktur framgår av stereobild 3: 3. Bilderna är
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att de parvis kan betraktas med linsstereoskop. Den
vänstra bilden är hämtad från norra delen av den
ursprungliga flygbilden, dvs. i medljusposition. Mitt
bilden är centralt belägen och den högra är i motljus
position. En del fält med utpräglat slät yta avbildas
något ljusare i den högra bilden på grund av den
ökade reflexionsförmågan. Bergens och skogens yt
struktur framträder tydligt och är ojämn till mycket
ojämn. Man kan också tydligt se hur ytstrukturen
genom skuggverkan avbildas så att intrycket av ojämn
het förstärks på norrsluttningarna, dvs. på de högra

bergssidorna, samt mer i den högra bilden än i den
vänstra. Jämför med bild 44 och 46. Flygbilderna är
i skala I : 30 000, vilket medför att ytstrukturen inom
de odlade fälten framträder dåligt.
Eftersom de flesta objekt i regel avbildas på minst
två, ofta tre flygbilder bör man, för att rätt kunna be
döma de avbildade ytstrukturerna, betrakta bilderna
såväl stereoskopiskt som individuellt i med- och mot
ljusposition. De skillnader i gråton mellan olika typer
av ytstrukturer och ytor med olika position i flygbil
den som ovan beskrivits är ett utmärkt hjälpmedel
vid identifiering av jordarter men ställer stora krav på

bildmaterialets fotografiska kvalitet. Utseendet hos
karakteristiska ytstrukturer behandlas i anslutning till
genomgången av olika vegetationstyper, men också i
samband med ytform, odlad mark, olika bruknings
metoder m.m.

4.3.3

Jordarternas egenfärg

Jordens egenfärg kan bara iakttas där markytan är fri
från vegetation eller där vegetationen är gles, såsom
på nysådda fält. Detta är vanligast på vår- och höst
bilder av odlad mark samt på bilder av materialtag
och erosionssår. På svart-vita bilder återges jordfärgen
som gråtoner i olika nyanser. Markfuktigheten i det
allra översta jordlagret påverkar också gråtonen, så
att jorden återges mörkare vid ökande vattenhalt.
Detta behandlas närmare i avsnitt 4.3.4.
Organiska jordarter uppvisar den mest karakteris
tiska egenfärgen. De avbildas med en mycket mörk

BILD 47. Skillnader i gräton beroende på jordarternas egen
färg i naturfuktigt tillstånd. I fonden mörk organisk jord.
I förgrunden stråk av ljus sand på ljusgrä. lera.
FIG. 47. Differe11ce in grey to11es depending

011

:wil colour.

In the background, dark orga11ic soil. In the foregrowzd,
fight sand

011

liglu-grey clay.

gråton, eftersom jordmaterialet i sig självt är mörkt

och dessutom .har hög vattenhållande förmåga, så att
markytan inte torkar upp lika lätt som på mineral
jordar. Den mörka gråtonen är många gånger en till
räcklig indikation för att man skall kunna avgränsa
områden med organisk jord.
•
Stereobild 12: 3 visar ett område som helt består
av organisk jord. Längst till vänster ligger randen av
en högmosse med intensiv torvtäkt. I övrigt består det
avbildade området av odlad organisk mark. De flesta
fälten företer inom den egna ytan en nästan enhetlig,
mörk gråton, medan tonen däremot varierar något
från fält till fält: På dessa mörka fält är torvmarken

genom plöjning och andra brukningsmetoder helt fri
från vegetation. Inom de två fält där man håller på
med plöjning och som markerats A kan man tydligt
se skillnaderna mellan vegetationsfri och bevuxen
torvmark inom samma odlingsenhet. Vid tolkningen
kan man även innesluta och klassificera alla ljusa fält
som omges av mörka fält som organisk jord på detta
slags torvmarker, under förutsättning att de ljusa fäl
ten inte topografiskt avviker från omgivningen, t.ex.
genom en svag positiv ytform.
Stereogrammet visar också en annan företeelse, som
man ibland kan iaktta på odlad organisk mark. Inom
fältet mellan B och det stora diket längst ned liksom
på fältet vid C kan man se ett regelbundet, flammigt
mönster. Detta har uppstått i samband med översväm
ningar. Mönstret indikerar att detta organiska mate
rial är självdränerande, genom att permanenta spric
kor uppstått. Detta antagande styrks också av att hela
torvmarken är glest <likad. Dessa två indikationer
tyder på att jordarten är gyttja.
Bild 47 från en likartad lokal visar också gråtons
skillnaderna mellan den mörka exponerade och den
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ljusa vegetationstäckta torvmarken. Den ljusa strie
ringen på fältet i förgrunden orsakas av vinddriven
sand, som delvis täcker ljusgrå lera, vilken här går
i dagen i den svaga sluttningen ned mot torvmarken.
Markbilden illustrerar även de inbördes relationerna
mellan gråtonsåtergivningar av organisk jord, finsedi
ment och grovsediment.
Finsedimenten, lera och sill, uppvisar inte lika ka
rakteristisk gråton i blottat tillstånd. Jordarterna är
visserligen i sig själva mer eller mindre grå, men ny
anserna kan variera avsevärt, beroende på bl.a. mull
halten i ytskiktet, matjordslagret och upptorkningen i
markytan. Fälten kan därigenom under torrperioder
bli mycket ljusa, varvid ytan på silljordarna torkar
upp snabbare. Bättre än jordartens egenfärg är där
för att studera dessa jordars sätt att torka upp, vilket
närmare beskrivs i avsnitt 4.4.
De grova sedimenten, sand och grus, är huvudsak
ligen uppbyggda av ljusa mineral som kvarts och fält
spat. Jordarna har dessutom större vattengenomsläpp·
lighet än finsedimenten och torkar därför lätt ut, vilket
ytterligare förstärker gråtonens ljushet på flygbilden.
De finare sandfraktionerna påträffas blottade främst
inom odlingsområdena samt i likhet med grovsand
och grus även i vegetationssår, i grustag, vid stränder,
i sjöar och vattendrag m.m. Exempel på detta ges i
e stereobild 7: I, där ett stort antal flygsanddyner av
bildas intensivt vita på krönen. Se också stereobild
• 5: 3, 8: I, JO: 3 och 12: 4.
Sten- och blockmark är nästan helt fria från mark
och trädvegetation. Däremot förekommer en tunn
påväxt av olika slags lavar, vilken emellertid ger
ungefär samma gråton som stenarna och blocken.
Eftersom dessa huvudsakligen består av bergarterna
gnejs och granit, avbildas de i samma gråton som
berg i dagen, dvs. i en ljusgrå nyans. Genom skugg
verkan mellan stenarna och blocken får dock ytan en
ojämn och retikulär struktur, som gör helhetsintrycket
något mörkare. Sten- och blockmark påträffas i större
omfattning bl.a. som grova strandvallar och block• sänkor, se stereobild JO: I samt bild 56, 57 och 63.
Morän förekommer blottad som odlad mark och i
moräntag. Gråtonsåtergivningen på fälten är därvid
snarlik den för grovsediment, dvs. ljus. Ytan blir där
emot sällan lika enhetligt färgad, eftersom markfuktig80
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heten ökar när det finns en antydan till svacka i ter
rängen. Detta sammanhänger med moränens täthet
och sämre dränering. I moräntag avbildas jorden van
ligen intensivt ljus.
Berg i dagen avbildas med ljus gråton för de flesta
bergartstyper som förekommer i Sverige, främst då
gnejs och granit. Berghällarna är ofta bevuxna med
ett millimetertunt skikt av lavar eller med den tjockare
renlaven. Detta påverkar dock inte märkbart grå
tonen. I strandzonen under högvattenytan kan man
ofta se en intensivt ljus gråton, där hällarna blivit
vattenspolade. Den ljusa tonen kan här ibland för
växlas med en sandstrand, om hällarna är mycket
flacka.
4.3.4 Markfuktighet
En av de väsentligaste faktorer som påverkar "gråtons
återgivningen är markfuktigheten. Denna ger sig direkt
till känna på den vegetationsfria jorden, men också
indirekt genom förändringar i vegetationens utseende.
(Det senare behandlas i avsnitt 4.7.) Detta är av utom
ordentligt stor betydelse för jordartstolkningen, efter
som förändringar i vattenhalt ofta inträffar vid över
gången mellan två jordarter och sålunda underlättar
gränsdragningen.
Fritt vatten avbildas på grund av absorption av
ljuset i regel med mycket mörk, ofta svart ton på den
svart-vita flygbilden. Detta inträffar redan vid mycket
små vattendjup, någon eller några decimeter. (Se de
mörka vattensamlingarna på stereobild 3: 2.) Torr e
mineraljord får däremot en ljus, ofta vit ton, som är
nästan oberoende av jordartens kornstorleksföränd
ring, under förutsättning att huvuddelen av jordpar
tiklarna inte har en ovanligt mörk eller kraftig egen
färg. Detta är dock sällan förhållandet i svenska mine
raljordarter. Mellan dessa ytterligheter förekommer
en hel skala av gråtoner enbart på grund av mark
fuktighetens variationer, vartill måste läggas alla de
övriga faktorer som påverkar remissionen.
Rent allmänt kan man säga, att ju högre vatten
halten är i det ytliga jordlagret, desto mörkare blir
gråtonen på flygbilden. Detta gäller minerogena jord
arter såväl som organiska. På vegetationsfria torv
marker är dock variationerna i gråton inte så fram-
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trädande, eftersom fuktigheten i dessa marker är täm
ligen konstant. Gråtonerna måste bedömas efter en
relativ skala snarare än en absolut, eftersom alltför
många faktorer påverkar tonvärdet.
Bild 48 visar efter Minnus (1967) hur remissionen
från några jordarter minskar med ökande vattenhalt,
vilket medför att bilden får en motsvarande mörkare
gråton. Förhållandet redovisas för tre typer av jord
arter och för våglängderna 400 och 800 nm. De redo
visade jordarterna är moig sand, lerig silt och siltig
lera. Sanden är bara undersökt i ett prov, medan re
sultaten för de två övriga utgör medeltalen av vardera
två prov. Undersökningarna är utförda på jordprover
i laboratoriet och motsvarar alltså inte helt de för
hållanden som råder i naturen. För samtliga vågläng
der inom intervallet 400- 900 nm gäller att de unge
färligen följer parallellt med de redovisade kurvorna
och har remissionsminimum för 400 nm och maxi
mum för ca 800 nm. Kurvan för 900 nm ligger något
under den redovisade kurvan för 800 nm. Remissio
nen sjunker med stigande vattenhalt intill en viss
gräns, varefter den för silt och lera är i stort sett kon
stant inom de undersökta intervallen. Kurvorna visar
att samtliga dessa mineraljordar får den högsta re
missionen, dvs. den ljusaste gråtonen, vid låga vatten
halter. Det kan vid första anblicken verka förvånande
att den siltiga leran har den högsta remissionen. Dessa
6 -
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låga vattenhalter ligger dock under lerans krympgräns.
varvid materialet blir mycket ljust och starkt mjö
lande. Vanligen är vattenhalterna hos lera i naturligt
tillstånd väsentligt högre än de värden som dessa
undersökningar omfattar. Torr sand är inte lika ljus
som torr lera. Sandkornen har en mörkare egenfärg
än lera vid samma vattenhalt. I naturen förekommer
ofta sandavlagringar med dessa låga vattenhalter, vil
ket gör att sand normalt får en lju sare gråton än lera.
Jämför också kurvorna för torra jordarter på bild 8
(s. 24).

I flygbild en gäller det att kunna skilja ut de med
jordarten sammanhängande, väsentliga förändringarna
från de oväsentliga, liksom från dem som beror på
andra faktorer. Detta kan tyckas vara en komplicerad
uppgift men är i själva verket ganska enkelt. Ett av
de viktigaste kriterierna är att gråtonsförändringarna
måste ha en viss topografiskt bunden form och vara
anpassade efter terrängens ytformer. Detta innebär
inte att gränsen alltid måste vara bunden till en viss
nivå. Det är tvärtom vanligt att gränsen följer en
markant lutningsändring, en övergång mellan positiv
och negativ ytform osv. Detta förhållande illustreras
bäst med några exempel.
I stereobild 1: 2 har gränsen mellan den organiska •
jorden och omgivande lera markerats. Torvmarken
uppfyller, som sig bör, terrängens lågpartier, och
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BILD 50. Trädliknande dräneringsmönster, inom vissa delar
parallellt.
84
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FIG. 50. Dendritic drainage pattern, in some parts paralle/.

Spaljeformade dräneringsmönster uppvisar långa,
raka, ofta parallella huvudfåror. Biflödena är jäm
förelsevis mycket kortare än huvudfårorna och an
sluter i rät vinkel. Denna sorts mönster utvecklas i
områden där berggrundens struktur kontrollerar vat
tendragens bildning. Veckade eller sluttande bergs
partier har ofta detta mönster, varvid längsgående
strukturella svaghetszoner bidrar till utvecklingen.
Radiella dräneringsmönster förekommer på enstaka
bergshöjder, där topografin är avgörande för mönst
rets bildning och där berggrunden saknar utpräglad
struktur. Mönstret kan vara antingen centrifugalt eller
centripetalt, beroende på om vattendragen rinner ra
diellt ut från en höjd eller inåt mot en sänka.
Parallella dräneringsmönster karakteriseras av att
såväl huvudfåror som biflöden är i det närmaste
parallella med varandra. De förekommer framför allt
i bergarter med distinkt parallellstruktur, t.ex. skik
tade sedimentbergarter. De kan också utbildas på
långa sluttningar med stor areell utbredning.
Ringformade dräneringsmönster utbildas med ring
formade biflöden, som mynnar i radiella huvudfåror.
Mönstret kontrolleras av topografin när det gäller de
radiella huvudfårorna, medan de cirkulära eller ring
formade biflödena påverkas av berggrundens egen
skaper. Mönstren förekommer mestadels på dom
formade bildningar.
Rektangulära dräneringsmönster kännetecknas av
ett rätvinkligt uppbyggt dräneringssystem, vilket visar
på inverkan av olika sprickorienteringar i berggrun
den. Dessa krökar i approximativt 90 graders vinkel
förekommer både i huvudfårorna och biflödena.

4.4.2

Markytans upptorkning för olika jordarter

Olikheter i markytans upptorkning beroende på olik
heter i jordarternas uppbyggnad och vattengenom
släpplighet underlättar identifieringen av dessa. Detta
gäller främst för odlade områden men även för mark
som är fri från trädvegetation. Vårbilder ger härvid
mest information. På sommarbilder kan man däremot
sällan observera upptorkningen annat än efter lång
variga regnperioder. Under denna tid kan man nor
malt bara se mycket markanta fuktighetsskillnader,

som sammanhänger med jordarternas vattenhållande
förmåga. På höstbilder framträder åter fuktighetsför
hållandena i markytan, men inte i lika hög grad som
på vårbilderna. Bild 15 a, b och c (s. 35) visar ett om
råde som har fotograferats under vår, sommar resp.
höst.
Markytans upptorkning på olika jordarter är be
roende av bl.a. klimat, markvegetation, marklutning
och dränering.
Klimatet påverkar upptorkningen genom variationer
i nederbörd och avdunstning. Vid tolkningen måste
man arbeta med relativa bedömningar av olika jord
arter inom samma bild par eller åtminstone inom ett
geografiskt begränsat område. Lokalklimatet yttrar
sig bl.a. i att upptorkningen på norrsluttningar kan
vara avsevärt fördröjd till följd av att tjälen här går
ur jorden senare än på sluttningar som har gynnsam
mare lägen. Tjälen medför att en jordart blir mindre
vattengenomsläpplig och därigenom ger intryck av att
vara mer vattenhållande än samma jordart i otjälat
tillstånd, vilket kan ge upphov till feltolkningar. Dessa
skillnader träffar man främst på i de norrländska
siltavlagringarna, beroende dels på den ofta storkupe
rade terrängen, dels på dessa jordarters stora tjäldjup.
Inverkan av tjäle är särskilt påtaglig på många av
Vägverkets flygbilder, som fotograferas tidigt på vå
ren. (På dessa bilder kan man ofta iaktta is på sjöar
samt snöfläckar.)
Vegetationen kan i detta sammanhang indelas i två
grupper: en som hindrar eller försvårar studiet av
markytans upptorkning och en som inte inverkar
nämnvärt. Till den första gruppen räknas då främst
trädvegetationen och, inom odlingsområdena, de grö
dor som har inlett vegetationsperioden. Dessa grödor
inverkar på två sätt. Dels ger den växande grödan
inom varje odlingsenhet en mörk ton åt bilden, dels
påskyndar växtligheten markytans torrläggning, så att
endast stora fuktighetsskillnader framträder. I den
grupp som inte påverkar markytans upptorkning är
den viktigaste vegetationen sådan som inte har på
börjat eller som har avslutat vegetationsperioden.
Gemensamt för denna grupp är att markvegetationen
avbildas med ljus gråton och har en jämn till mycket
jämn ytstruktur samt att markfuktigheten vid den
ytliga upptorkningen framträder som mörka fläckar.
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Den sistnämnda vegetationstypen är därför den lämp
ligaste när man vill studera jordarternas upptorkning.
Marklutningen påverkar upptorkningen så att denna
går fortare på krön och i sluttande terräng och för
dröjs i svackor. En ökad fuktighet och därmed en
mörkare tonåtergivning erhålls vid täta jordarter re
dan i små svackor, men först i markanta lågpunkter
om materialet utgörs av vattengenomsläppliga jordar.
Svaga sluttningar som ligger exponerade mot solen
torkar vidare upp snabbare än andra under i övrigt
likartade förhållanden. En annan topografisk faktor
som påskyndar upptorkningen är skarpa positiva lut
ningsändringar såsom terrasser, åbrinkar o.d. I grovt
material ligger grundvattenytan här lågt och huvud
delen av nederbörden infiltreras, varför någon grå
tonsskillnad sällan uppstår vid den skarpa kanten.
I täta jordarter som lera kan man däremot på flyg
bilderna ofta iaktta en smal zon närmast kanten med
ljusare tonåtergivning än omedelbart innanför, något

111 som exempelvis framträder på stereobild 5: 3 i anslut
ning till ån och dikena.
Dräneringen, såväl den naturliga i form av bäckar,
raviner o.d. som diken av olika slag, medverkar till
att påskynda upptorkningen och ,härigenom utjämna
gråtonsvariationerna.
Grovsediment, finsand och grövre, liksom grov mo
rän karakteriseras av en jämn ytupptorkning, som där
till går fortare än i andra jordarter. Detta leder till att

uppvisar här en karakteristisk flammig yta med om
växlande ljusa och mörka fläckar. I spegelstereoskop
har man i regel små möjligheter att uppfatta några
nivådifferenser mellan de olika ytorna. Markytan ter
sig i det närmaste plan eller svagt lutande. I småkupe
rad lerterräng, tex. på lerslätter som påverkas av
underliggande topografi, är de mörkare partierna mer

skarpt avgränsade, och vid betraktning i stereoskop
framgår det i regel klart att de ligger i terrängens låg
punkter. Dessa svackor kan vara svagt försumpade
eller innehålla organiska lager, beroende på svackans
storlek, terrängens lutningsförhållanden osv. Vid
ökande lutning hos lersluttningen är ytformen van
ligen positiv, dvs. välvd, och förutsättningarna för
uppkomsten av smärre svackor minskar. Leran torkar

härvid upp betydligt jämnare än på mer plan mark.
Gråtonen blir ljusare och enhetligare och närmar sig
utseendet hos de mer grovkorniga jordarna. Under
dessa förhållanden är upptorkningen av mindre värde
som jordartsindikation. Skillnaderna i upptorkning,
men också i jordarternas egenfärg, mellan lera, grov
sediment och organisk mark framgår av stereobild

JO: 3.
e
Organiska jordarter torkar upp i mycket liten ut
sträckning. I regel håller markytan konstant fuktighet
genom sin goda vattenhållande förmåga och höga
kapillaritet. Grundvattenytan ligger också vanligen i
eller strax under markytan. Detta medför att torv

dessa jordarter sällan får någon rnörkfärgning p.g.a.

markerna bara uppvisar små gråtonsvariationer be

fuktighetsvariationer, annat än där de påverkas av en
högt liggande grundvattenyta. De uppvisar därför en
enhetlig och jämn, övervägande ljus gråten, som stäm

roende på upptorkning.
Morän av sandig-moig typ liksom ännu finkorni

mer överens med de övriga faktorer som på verkar

gråtonsåtergivningen.
Sill (finmo och mjäla) får också en jämn upptork
ning, men inte alltid lika jämn som grovsedimenten,
eftersom sillen ofta innehåller tätare skikt. Den kan
därvid få en något flammig yta, dock sällan så flam
mig som lera.

Lera torkar upp långsamt i områden med plan eller
nästan plan markyta eftersom den, frånsett det översta
torrskorpeskiktet, är i det närmaste ogenomsläpplig
för vatten. Flammigheten på lerytan kommer under
upptorkningen att kvarstå länge även i mycket svagt
utbildade svackor, och bilder tagna under förvåren
86
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gare morän får vid upptorkning ungefär samma ut

seende som lera, dvs. en flammig gråten. Flammig
heten är dock inte lika utpräglad. Ytupptorkningen
kan bäst studeras på odlad moränmark, se stereobild
5: 1, 9: I och 9: 2.
111
Berg i dagen torkar upp så fort att det sällan ger
några karakteristiska gråtoner i bilden. Strax efter
regn kan man dock iaktta vattensamlingar på berg
ytan. De är i regel så små att det fordras bilder i stor
skala för att man skall kunna observera dem. Se
stereobild 3: 2.
e
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Detta och följande avsnitt (4.6) behandlar den erosion
som man kan iaktta i de lösa jordlagren. vilka genom
olika geologiska processer har transporterats till sitt
nuvarande läge. Transporten har i huvudsak skett
genom den senaste landisens verksamhet och med
vatten och vind. Isen har härvid krossat och malt
sönder berggrundens övre delar. Det av isen transpor
terade materialet är avlagrat som morän, medan det
vatten- och vindtransporterade materialet har avsatts
som sediment.
I jord kan man skilja på erosionsföreteelser som på
verkar det övre markskiktet, främst då genom inverM
kan av vatten och vind, och sådan erosion som samM
tidigt påverkar en större jordvolym. Till denna senare
grupp hör skred. ras och olika former av jordflytning.
Den första gruppen behandlas i detta avsnitt. medan
den andra har förts till avsnitt 4.6. Erosionsmönster
för de sedimentära jordarterna har sammanställts
ett erosionsschema i bokens insticksficka.
4.5.1.

Vattens eroderande verksamhet

De spår av erosion som man kan studera i anslutning
till vattendrag återspeglar påtagligt de omgivande
jordarternas förmåga att motstå vattnets eroderande
verkan. Detta gäller så väl de största älvarna som de
minsta bäckar och rännilar som kan iakttas på flyg
bilden.
De upplysningar som erosionen ger grundar sig huM
vudsakligen på jordarternas olika motstånd mot ero
sion. Som framgår av streckat område i diagrammet
efter Mohr, bild 51, är sill och finsand (grovmo) de
jordarter som är mest lätteroderade, medan både
ökande och minskande partikelstorlek medför att ero
sionsmotståndet stiger. Detta hänger samman med att
de grövre jordarna får ett ökande friktionsmotstånd,
medan i lera kohesionen ger ett ökande motstånd mot
erosion.
För en riktig tolkning av sambandet mellan ero
sionsmönster och jordart fordras att man i flygbil
derna gör en bedömning av de olika faktorer som på
verkar erosionsbenägenheten, såsom marklutning och
nederbördsområde, vilka tillsammans ger ytvattentill-
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BILD 51. Erosionsmotstånd som funktion av partikelstorlek.
Motståndet är sammansatt av en kohcsionsandel (vänster
kurva) och en friktionsandel (höger kurva). Efter E. C. J.
Mohr.
FIG. 51. A schemaric presentation of the relative importance
of particle size to the resistance of natura! soils to erosion
by water. Left curve: resistance caused by cohesion. Right
curve: resistance caused by /riction.

förse]n, vidare vegetationstäckets inverkan samt vat
tendragens strömningsförhållanden och mognadsgrad.
Ytvattentillförse/n beror under i övrigt likartade
förhållanden i stor utsträckning på nederbördens
mängd och intensitet, men även på förhållandena
under snösmältning och tjällossning. Dessa faktorer
har man små möjligheter att direkt studera i flyg
bilden. Man är här hänvisad till att indirekt studera
denna inverkan genom att bedöma nederbördsområ
dets storlek samt lutningsförhållandena. Ju större
marklutningen och nederbördsområdet är, desto större
mängd avrinner som ytvatten. Detta medför att man
kan förvänta sig mer intensiv erosion i och nedanför
sluttningar än på plan mark.
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Tät vegetation minskar både avrinningens storlek
och hastighet och därigenom även erosionen. Detta
gäller främst i skogsområden, men också i områden
där markvegetationen är tät. Mest utsatta för erosion
är mineraljordar med klen markvegetation och då
framför allt inom odlade områden, där marken tid vis
är helt obevuxen. Marker som består av organiska
jordarter uppvisar inga tecken på erosion. På flacka
starrmossar kan man ibland se ett mönster påminnan
de om strömlinjer, vilket ger intryck av rörelse i torv

marken. Detta mönster är orsakat av att olika vegeta
tionstyper har anpassat sig efter översilande ytvatten.
Vattnet påverkar markytan på olika sätt, vilket
leder till olika erosionsformer. Minst utpräglad är den
yterosion som verkar på bred front och som därvid
transporterar jordpartiklar från topografiskt högt be
lägna områden och avsätter dem på lägre nivåer, i
svackor eller i de nedre delarna av en sluttning. Denna
yterosion är vanligast i täta jordarter, såsom lera och
vissa moräner. I grova, vattengenomsläppliga jordar
infiltreras huvuddelen av vattnet, och effekten av den

rinner på bred front. Härigenom uppstår inom sedi
mentområden s.k. erosionsmönster med typiskt ut

seende hos olika jordarter, vilket gör dem till mycket
användbara indikationer för att skilja mellan olika
slags minerogena sediment, främst inom odlade om
råden.

De erosionsmönster som kan iakttas i flygbilder av
sedimentområden är uppbyggda av raviner och hu
vudfåror, som huvudsakligen har utformats av yt
vattnet. I de väsentligt mindre erosionsbenägna jord

arterna -

morän och organiska jordarter -

saknas

detta mönster, men man kan här i stället se vatten

dragens karakteristiska, bundna lopp. De erosions
mönster som beskrivs i detta avsnitt förekommer i
sediment som inte påverkas av träd vegetation, dvs.
främst inom odlingsområdena, men även i skogsmark

på grovsediment. Det glesa beståndet och den magra
markvegetationen tycks här inte inverka nämnvärt på
erosionen. En förutsättning är vidare att sedimenten
är någorlunda homogena; om inte ger ravinbildningen

uttryck för det mest lätteroderade materialets egen

ytliga erosionen är ringa. I långa, branta sluttningar

skaper. De i erosionsmönstren ingående ravinerna kan

kan dock yterosionen påverka även dessa grova jor

man beskriva efter utseendet i plan, i längdprofil och i
tvärprofil.
I det följande beskrivs erosionsmönster i grovsedi
ment, silt och lera med hänvisning till erosionssche

dar. Som ett resultat av yterosionen får man en jämn
övergång mellan grövre partiklar inom högre partier

och relativt finkornigare material i lågpunkterna. En
liknande mjuk övergång mot ökande halt av organiskt
material kan uppstå på motsvarande sätt.
På flygbilden kan denna yterosion förväntas i varje
lutande terräng, särskilt där mineraljorden är fri från
vegetation eller där vegetationen är svagt utvecklad.
Den olikartade kornstorleksfördelningen leder till skill
nader i jordens egenfärg men också i dess vattenhalt.
Detta brukar i flygbilden återges med en ljusare grå
ton i de högre delarna och med en successivt mörk
nande ton i riktning mot lågpunkterna. Exempel på
detta ser man i det småkuperade moränområdet på
8 stereobild 5: 1.
Resultatet av denna yterosion blir vanligen endast
små mäktigheter av de finkornigare jordarna. De sak
nar därför i regel betydelse från vägbyggnadsteknisk
synpunkt men bidrar till identifieringen av underlag
rande och omgivande jordarter.
Där ytvattnet samlas i rännilar och bäckar har det
väsentligt större eroderande förmåga än där det av88
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mat, i vilket erosionsmönstren i de olika sedimenten

är sammanförda. (Erosionsschemat återfinns i bokens
insticksficka.) Observera att höjdskalan i erosions
schemat är överdriven för att accentuera skillnaderna
mellan de olika jordarterna. Utöver de redovisade
typerna kan man tänka sig en mångfald varianter och

sammansatta former, beroende på inhomogena lager
följder.
Även i morän kan man påträffa raviner, någon gång
t.o.m. i berg. Dessa är mestadels utformade under is
tiden och under stora vattentryck. Omgivningen med
ger vanligen att de i flygbilderna lätt kan skiljas från
sedimentraviner.

4.5 .2

Erosionsmönster i grovsediment

I grovsediment infiltreras huvudparten av nederbörds
vattnet, varför endast en ringa del avrinner som yt
vatlen. Detta medför att effekten av yterosionen är

obetydlig, samtidigt som raviner är sällsynta eller helt
saknas. För att en större mängd raviner skall kunna

utvecklas fordras att vattentillgången är god, t.ex.
nedanför större sluttningar. Där dessa raviner före
kommer får de, vilket åskådliggörs på erosionssche
mat, en hög gradient, dvs. de blir tämligen korta.
I homogent material får bottnen en jämnt stigande
lutning. Släntkrönen kommer att stå skarpa och oav
rundade genom att jorden är vattengenomsläpplig.
Tvärprofilen blir V-formad med skarpt utformad
botten. Vid ökande ravinbredd utbildas en botten
med flat yta, typ bred V-form. Ravinbredden minskar
snabbt med ökande avstånd från mynningen. Slänt
lutningen är något flackare i de grövsta fraktionerna,
grus och grovsand, än i mellansand och finsand (grov
mo), eftersom dessa senare, finkornigare jordar också
har en viss, skenbar kohesionsandel. Skillnaderna fram
träder dock inte i flygbilden, utan de två grupperna
skils åt främst genom frekvensen av antalet raviner
och genom olikheter i krönens planutformning. I grus
och grovsand kan man på flygbilden se att krönen
har en jämn kant. I mellansand och finsand får de ett
bågformat utseende p.g.a. dessa jordarters något större
benägenhet till ras och utflytning i själva brinken.
Det som gäller för ravinerna inom sedimentområdet

gäller i stora drag även för de genomgående vatten
dragen, huvudfårorna. Här har emellertid inte bottnen
samma höga gradient, utan lutningen bestäms i stället
av den större vattenföringen och av bottenmaterialets
beskaffenhet.
Om sedimentet är uppbyggt av lager av olika grova
fraktioner, kan man ibland se detta i flygbilden genom
att ravinbottnens liksom slänternas lutning varierar.
Man har här också ledning av vegetationen. Dessa
torra jordar domineras av tallskog och i markskiktet
av mager Iavvegetation. I mäktiga avlagringar brukar
ravinslänterna också ha denna torra vegetationstyp.
Där grova sediment underlagras av finkornigare jor
dar, t.ex. flygsanddyner på moiga älvsediment, växer
i stället en mer fuktighetskrä vande vegetation, främst
gran. Även al, björk och andra lövträd kan före
komma.

4.5.3

Erosionsmönster i silt och grovlera

På silt och grovlera är ytavrinningen väsentligt större
än i de grövre sedimenten, samtidigt som de är mycket

lätteroderade. Även grundvattnet kan bidra till jord
flytning i ravinslänterna. Detta medför att ravinbild
ningen här blir intensivare än i andra jordarter under
i övrigt likartade förhållanden.
Ravinerna får i silt och grovlera Jåg bottengradient.
Den lägsta nivån är bestämd av ravinernas erosions
bas, dvs. av huvudfårans vattenstånd i den punkt där
ravinen mynnar eller av en dämmande tröskel i ravin
bottnen. Ravinbottnen stiger därefter långsamt uppåt
ravinen. Erosionen fortgår tills ravinerna når erosions
beständigare material. De kan härigenom få betydan
de längd. Tvärprofilen blir V-formad med mjukt run
dad botten. Ravinbredden är, framför allt i silt, täm
ligen konstant, utom där ravinen har nått erosions
beständigare material. Se exempel på erosionsmönster
i silt och grovlera på erosionsschemat samt på stereobild 4: I, 4: 3, 6: I, 6: 3 och 6: 4.
0
Även ravinkrönen blir avrundade utom i mycket
torra lägen. Exempel på ett sådant läge visas på den
schematiska skissen bild 52. Det övre krönet får här
den normala avrundningen p.g.a. ytvattnets inverkan.
Eftersom ravinen har utvecklats i stort sett parallellt
med nivålinjerna, avskär den effektivt all ytvatten
avrinning över det lägre ravinkrönet. Detta kommer
härigenom att få en skarp kant. Här kommer också
grundvattenytan att vara låg. Detta medför att slänten
kommer att stå brantare, genom att materialet inte
flyter ut lika lätt.
Ravinkrönets utformning kan lätt bli feltolkad i
flygbilden om marken mellan ravinerna är odlad me
dan ravinslänterna är obrukade. Stereobild 4: 1 ger på 0
flera ställen intryck av skarpt avgränsade krön, efter
som odlingen upphör just i övergången mellan plan
och lutande markyta. Detta ger på flygbilden tydliga
gråtonsskillnader, vilket förstärker intrycket av att
krönet har en skarp kant. Markbilderna bild 38 och
39 (s. 69 f.) från samma lokal visar emellertid klart
den mjuka avrundningen. Särskilt på bild 39 ser man
denna skillnad: i förgrunden till vänster ett väl rundat
krön, där gräset är slaget även ett stycke nedför ravin
slänten; längre bort på samma ravinslänt ett skenbart
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BILD 52. Utbildning av siltravin med skarpt ravinkrön
torrt läge. (Se texten s. 89.)
FIG. 52. Sharp crest af a si!t gully in dry position.

skarpt krön, som dock inte motsvarar förhållandena i
verkligheten.
I homogena avlagringar uppbyggda av övervägande
siltigt material bildar ravinerna vanligen ett trädlik
nande förgreningssystem med långa slingrande ravi
ner. Bottnen är ofta försumpad. Den lilla bäck, som
man här kan iaktta, svarar inte på långa vägar mot
ravinens storlek. I ravinerna påträffar man ofta en
fuktig vegetationstyp - vanligen al och sälg - av
samma utseende som annars främst karakteriserar al
kärren. Även gran förekommer stundom. Se stereo111 gramblad 4 och 6.
Erosionen fortskrider i såväl längdled som djupled,
tills den når erosionsbeständigare material. Detta inne90
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bär att erosionen inte avstannar enbart när den har
nått ned till grövre sediment, morän eller berg, utan
också när silten underlagras av lera. Förändringar i
ra vinbottnens lutningsförhållanden indikerar alltså av
vikande jordart eller berg.
Där materialet är grövre sediment, morän eller berg
får som regel ravinbottnen en brant form, som åter
speglar de underliggande lagrens topografi och mot
ståndskraft mot erosion. Vid stora lutningar och vid
tillräcklig vattenföring kan man här också se forsande
vatten, som återges vitt på flygbilden. Se exempel på
detta vid markeringen J i stereobild 6: 3 och längst
upp till vänster i stereobild 4: 2.
Om berghällar går i dagen i ravinen kan man ibland
lokalisera dessa genom förekomsten av enstaka tallar
med en karakteristisk, utbredd kronform, såsom vid
markeringen 2 i stereobild 6: 3 samt på bild 37 och 59.
I övriga delar av ravinerna utgörs trädbeståndet av al.
Där det siltiga materialet har nått ned till under
lagrande lera är möjligheterna att upptäcka detta på
flygbilderna vanligen mindre. Någon gång är det dock
möjligt, nämligen då ravinbottnen får en annan lut
ning eller uppvisar en markant nivåskillnad utan att
man kan iaktta forsande vatten eller block (se exempel på stereobild 4: 3).
När ravinen i sedimentets ytterområden får kontakt
med från erosionssynpunkt fast botten, tenderar ero
sionen att vidga ravinen. Den kommer härvid att bli
bredare än inom de mäktigare sedimenten nedströms.
Exempel på detta finns på stereobild 4: 3 och tillhörande markbild bild 53. Man kan här på många
ställen i den mjukt böljande och sluttande terrängen
se hur moränen är fram preparerad i övergången mel
lan de båda jordarterna. Se framför allt de med A
markerade områdena och den breda ravinen vid B.
Man kan också vid C se spår av aktiv erosion i flera
av de små vattendragen i bottnen på de väsentligt
större ravinerna. Exemplet är hämtat från trakten av
Örnsköldsvik.
I plan terräng är det inte ovanligt att en ravin eller
ett vattendrag följer gränsen mellan silt och annan
jordart. Detta sammanhänger med det siltiga mate
rialets stora erosionsbenägenhet. Ytvattnet från an
gränsande jordart har här initierat en svacka längs
gränsen. Denna svacka har sedan utvecklats till en

0
El

El

111

111

BILD 53. Sidogripande erosion i silt vid
kontakt med fast botten.
FIG. 53. Widened slit gully in contact
with finn bottom.

ravin eller ett vattendrag, såsom bLa. framgår av
CII stereobild 4: 1 samt bild 38 och 39 (s. 69 f.) från ett
område norr om Delsbo. I utpräglat lutande terräng,
CII som i stereobild 4: 3, följer vattendraget däremot
främst markens lutning.

4.5.4

Erosionsmönster i lera

I lera infiltreras - frånsett den översta, uppspruckna
torrskorpan - en mycket obetydlig del av nederbör
den. Huvuddelen avrinner som ytvatten. Lera, dock ej
grovlera, kännetecknas trots detta snarast av en ut
präglad brist på erosionsmönster. Även detta är emel
lertid en utmärkt indikation.
Detta förhållande beror på lerans stora motstånds
kraft mot erosion vid de låga gradienter och små
vattenföringar som vanligen förekommer i lerterräng.

Erosionen har formen av en svagt utbildad yterosion
på bred front. Bara vid riklig vattentillgång förmår
den bilda flacka raviner. Dessa kan vara mycket långa
med ytterst låga gradienter. Utformningen kan snarare
karakteriseras som en flack fördjupning än som en

ravin. Slänterna i denna ravintyp är låga och mjukt
rundade, vanligen flackare än vad som visas på ero
sionsschemat i bokens insticksficka. Ett annat exem
pel på en tydligt utbildad lerravin finns på stereobild
5: 3 vid markeringen B.
CII
Vid hög vattenföring och stor lutning kan även lera
eroderas kraftigt, såsom i diket vid B i stereobild l: 1, CII
där man ser hur dikeskanterna har eroderats och står
vertikala.
De större vattendrag, åar och bäckar, i vilka ravi
nerna mynnar kan uppvisa olika grad av mognad. I
slutstadiet, när erosionen av omgivande lerterräng har
nått erosionsbasen, dvs. vattenytan, ansluter terrängen

mjukt med flacka stränder. Mestadels är dock strän
derna någon eller några meter höga och slänterna
tämligen oregelbundna, vilket eventuellt kan miss
tolkas som ett grovsediment, om man inte tar hänsyn
till andra indikationer. Formen är utbildad genom att
vattendraget lokalt underminerar slänten. När den
kritiska höjden, som bestäms av lerans skjuvhållfast
het och sprickbildningar, överskrids, leder detta till
att en mindre jord volym glider ut. Slänten kan härvid
under kort tid stå vertikal, såsom på bild 54.
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BILD 54. Vertikal slänt i lera. (Se tex
ten s. 91.)
FIG. 54. Vertical slope in clay.

4.5.5

Vattendragens utseende i plan

Fömtom sidoravinernas karakteristiska utseende i
olika sediment lämnar även de genomgående vatten
dragen, huvudfårorna, vissa upplysningar om de jord
arter som de rinner fram genom. Det råder här en
viss skillnad mellan de stora och de små vattendragens
utseende i plan.
De stora åarnas och älvarnas lopp ger vanligen
färre upplysningar än de små vattendragen. De förra
är huvudsakligen knutna till de stora dalstråken. I de
nedre delarna rinner de fram genom sediment. Fåran
har här i regel ett lugnt och harmoniskt förlopp och
väjer bara för betydande hinder. I sina övre delar är
vattendragen bundna till moränmarker och har ofta
stråkande, forsande vatten.
De mindre åarna och bäckarna ger mer informa
tion om jordartsförhållandena, eftersom de genom sin
92
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mindre vattenföring påverkas mera av hinder i ter
rängen. I morän kännetecknas dessa vattendrag av
ett knyckigt och oregelbundet lopp, eftersom de
tvingas väja också för tämligen obetydliga hinder. De
har här ett utseende av den typ som visas schematiskt
på bild 55. Vattnet är ofta forsande över långa
sträckor.

I sediment har de mindre vattendragen en harmo
nisk form med jämna krökar. Endast vid kraftiga
hinder, såsom uppstickande morän eller berg eller ett
grövre sediment, tvingas de att göra tvära krökar.
Inom svagt lutande terräng följer de ibland en jord
artsgräns över långa sträckor, särskilt om den ena
jordarten består av silt. Detta förekommer också mel
lan sand och grövre material.
På flacka torvmarker får de små vattendragen van
ligen ett vindlande och knyckigt lopp, genom att de

BILD 55. Oregelbundet dräncringsmönster i morän. Efter M.
Parvis.
FIG. 55. Deranged drainage pattem in moraine.

påverkas av de obetydliga hinder som torvmarkernas
egna tuvor och holmar utgör. Se exempelvis marke9 ringarna T på stereobild 8: 3 och 9: I.
På flygbilderna kan man ofta avgöra om vatten
draget är strömmande eller stråkande, dvs. om vatten
ytan är lugn eller forsande. Strömmande vatten kan
förekomma på alla typer av underlag. Stråkande vat
ten uppträder däremot bara på berg, morän och grova
sediment, aldrig på sill och lera. Med ledning härav
kan man ibland avgöra om vattendragen har nått fast
botten i finkorniga material. Man kan även lokalisera
åsmaterial på detta sätt, där själva åsen är dold av
finkornigare jordarter. I flygbilderna återges det for
sande vattnet vitt. Kraftig turbulens avbildas genom
krusningar och en orolig vattenyta, vars effekt kan
förstärkas genom solreflexer.

4.5.6

Meandrande vattendrag

Meandrande vattendrag utbildas i välsorterade och
lätteroderade jordarter, främst mellansand, finsand
och sill. Det fordras också att materialet är tämligen
homogent och att landskapet är flackt, så att jäm
vikt i ·stort sett råder mellan erosion och ackumula
tion. Vid brantare lutningar upphör vattendragets
vandring i sidled, och det får ett rakare lopp.
Karakteristiskt för de meandrande vattendragen är
att de slingrar mer eller mindre kraftigt. Loppet kan

anta denna form oavsett vattendragets storlek. Meand
ring förekommer i vårt land både i små åar och i
stora vattendrag som Klarälven. Genom främst hori
sontal erosion på uddarnas uppströmssidor och av
lagring på nedströmssidorna förskjuts materialet inom
älvbågen nedströms. Ibland kan detta gå mycket fort
genom att underminerade partier rasar, såsom på bild
61 (s. 100). Den visar erosionen i yttersvängen på en
meanderbåge. Ibland kan stranden hålla sig stilla
ganska länge. Genom denna upprepade erosion och
avlagring får uddarna ofta ett karakteristiskt bågfor
mat mönster av gamla älvvallar. Det förekommer ock
så att vattendraget skär igenom en udde och på detta
sätt byter lopp, samtidigt som det avsnör en meander
båge. Denna växer många gånger igen och fylls av
organiskt material.
Stereobild 12: 2 visar Enåns slingrande meander- 9
lopp i grovsediment. övervägande mellansand och
finsand. Ån ger exempel på genombrott av näs lik
som på övergivna, delvis igenväxta strömfåror. Att
jordarten tillhör de finare fraktionerna av grovsedi
menten framgår dessutom av strandbrinkarnas ut
seende, den fuktighetskrävande lövskogen samt ut
seendet hos de odlade fälten nederst på bilden. I ån
kan man tydligt se skillnaden mellan erosion och
ackumulation. Brinkarna i meanderbågarnas ytterkur
vor är utsatta för erosion och är därför de brantaste.
Man ser också att en del träd här är underminerade
och Jutar ut över vattnet. På näsens läsidor är det
transporterade materialet avlagrat som grunda sand
bankar och uppbyggt nästan till vattenytan. Bankarna
framträder klart i ljusgrå nyanser, som vid ökande
vattendjup successivt övergår till svart.
I lera kan man också påträffa vattendrag med
starkt slingrande lopp, påminnande om meanderbågar.
Dessa vattendrag är dock mera bundna i sidled och
följer terrängens lågpunkter utan att ändra lopp. Se
exempel på detta i erosionsschemat.

4.5.7

Vinderosion

Under den senaste istidens slutskede och tiden när
mast därefter, då markytan ännu var fri från vegeta
tion, åstadkom vindens eroderande och transporteran
de kraft en sortering och förflyttning av jordarter som
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ledde till bildningen av flygsanddyner. Materialet i
dessa är mycket välsorterat och består av mellansand
och finsand. Den vindtransporterade lössjorden, som
består av sill och som är vanlig i andra länder, saknas
däremot nästan helt i Sverige. Där den förekommer
är mäktigheten så obetydlig att den kan förbises som
självständig jordart. Identifiering av flygsanddyner
beskrivs i avsnitt 3.2.4.
Den nuvarande vinderosionen i Sverige är av täm
ligen blygsam omfattning. Förutsättningarna är god
tillgång på lätteroderat material av mo och mellan
sand samt att vegetationstäcke saknas eller åtminstone
är svagt utvecklat. Vidare fordras att materialet är

@

Svallningens intensitet beror dels på vågornas ero

derande förmåga, dels på tillgången på eroderbart
material. Erosionsförmågan bestäms av de infallande
vågornas storlek, vilken i sin tur är en funktion av

torrt, åtminstone under vissa delar av året. Detta med
för att vinderosionen i vårt land främst är knuten till

vattendjup och vattenytans storlek. På vattenytor med
begränsad utsträckning blir vågorna inte så stora och
höga som vid stränder mot öppna havet. Vågens to
tala energiinnehåll är nämligen inte bara beroende av
vindens hastighet utan också av den sträcka, den s.k.
stryklängden, över vilken vinden har verkat. Inom
skärs uppstår därför aldrig så kraftiga vågor som
utomskärs, hur djupt vattnet än är. På djupt vatten

våra kustområden samt till det inre av Skåne. Den

är vågorna svängande, dvs. vattenpartiklarna rör sig i

förekommer också inom de höglänta sedimentområ

vertikala, approximativt cirkulära banor. Då vågen

dena i Norrland. På grund av de klimatiska betingel

kommer in på grunt vatten övergår den från att vara

serna är vegetationen svag på dessa torra jordar, och

svängande till att bli transporterande. Samtidigt växer
våghöjden. Det vattendjup vid vilket vågen bryter är
ungefär 1-1,3 gånger våghöjden.
Av ovanstående resonemang följer att om ursprungs

den kan därigenom lätt skadas med vinderosion som
följd. Exempel på denna typ av vinderosion finns på
stereobild 7: I, där identifieringen av flygsanddynerna
väsentligt underlättas genom vegetationssåren på krö
nen. Dessa avbildas på flygbilderna intensivt vita.
Genomgående identifieras spåren av pågående vind
erosion genom att friktionsmaterialet får en helt vit
eller ljust grå tonåtergivning. Detta gäller både ero
sionsärren och den avlagrade sanden. Vid pågående

@

rän eller från ett sediment kallas de bildade jord
arterna svallgrus och svallsand eller, med ett gemen
samt namn, svallsediment.

sanddrift kan man, som på stereobild 7: 2, se ljusa
parallella stråk inom området. På bilden är dessa se
kundärt även något påverkade av vattenerosion.
Många erosionsformer som är resultat av vindens

verksamhet är svåra att identifiera i flygbilderna.
Detta beror främst på att de är för små för att återges
tydligt.
4.5.8

Svallning

Svallning är benämningen på vågornas eroderande in

verkan längs sjö- och havsstränder. Exempel på denna
erosionsform förekommer under högsta kustlinjen
(HK), men också i forna issjöområden över HK lik
som längs stränderna på de nuvarande sjöarna. Såväl
morän som sediment har omlagrats på detta sätt. Vare
sig det ursköljda materialet härstammar från en mo94
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materialet har utgjorts av svåreroderade jordarter, så
som morän, kan man endast förvänta sig att finna

mäktiga svallsediment nedanför mycket exponerade
lägen. Det tidigare vattendjupet måste ha varit stort,
dvs. moränsluttningen bör vara brant och ha legat
fritt mot havet utan vågdämpande skärgård. Strand
gruset och sanden kan då få en betydande mäktighet,
framför allt i områden där stora slättland under HK
möter uppstigande högland. I skyddade lägen är svall
ningen obetydlig, och här har normalt endast små
förekomster av svallsediment avsatts.
Nedanför moränsluttningar kan svallgrusterrängen
påminna om moränterräng. Det är då inte ovanligt

att svallgrus förväxlas med morän, vilket kan leda till
svåra byggnadstekniska misstag. Ett klassiskt exempel
på detta är skredet vid Getå år 1918. Vid den geo
logiska karteringen fyrtiofem år tidigare uppfattades
svallgruset i den branta sluttningen ned mot Bråviken
som morän. Undersökningar i samband med järnvägs
bygget visade att man under den blockiga markytan
hade mäktiga lager av svallgrus, som dolde den gla
ciala lerlagerföljden.
Där tillgången på lätteroderat material varit god

har svallningen kunnat vara intensiv även i mindre
exponerade lägen och vid måttligt vattendjup. I syn
nerhet kring rullstensåsar kan man finna betydande
sanda vlagringar, ibland växellagrade med lera i flera
våningar. Stora delar av den ursprungliga åsryggen
kan genom svallningen ha blivit nedbruten och om
lagrad, ja t.o.m. flyttad. I de fall då svallningen har
varit dominerande på åsens ena sida kan materialet
ha transporterats över till läsidan, där man finner en
brant, sekundär åsbildning. De kvarvarande delarna
av den ursprungliga åskärnan påträffas i den mot
satta, flacka sluttningen.
Svallningens stora olägenhet från byggnadssynpunkt
ligger i att sand- och molager har svämmat ut över
lägre liggande jordlager. Härigenom kan lerlager dolda
under dessa grövre sediment undgå upptäckt. Flyg
bilderna erbjuder många gånger goda möjligheter att
studera förutsättningarna för bildning och förekomst
av svallsediment.
Där svallningen har varit särskilt intensiv, som på
stereobild 10: I, har en verklig omlagring av morän- 0
materialet skett. Som framgår av bilden kan morän
materialet vara så ursköljt att endast block - klapper
- av olika storlek återstår i det ursprungliga läget.
Materialets utseende i markytan och bristen på finare
kornstorlekar ned till ett par meters djup framgår av
markbilderna bild 56 och 57 från samma lokal söder
BILD 56. Skärning
stereobild 10:1.

strandvall från

FIG. 56. Cut in an old beach formed
by wave~washing. See stereograph JO: I.

BILD 57. Strandvall från stereobild 10:1.
FIG. 57. Fossil beach from stereograph
10:1.
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om Sundsvall. Partikelstorleken framgår av den 13 cm
långa kompassen i skärningen (bild 56). Lägg ookså
märke till att partiklarnas storlek minskar mot djupet.
Klapperfälten ligger utbildade som strandlinjer paral
lellt med nivålinjerna, och ytan framträder i flygbilden
genom sin ojämna ytstruktur, som förstärks av skugg• verkan mellan blocken. Lägg på stereobild 10: 1
märke till hur väsentligt mycket bättre blockmarken
framträder i högerbilden, där området är fotograferat
i motljus. Vinsten sker emellertid på bekostnad av
skogsbeståndets återgivning, som får en mörk skugg
teckning. Strandlinjerna ligger terrassformigt nedför
sluttningarna, och på de grova klapperfälten är de helt
trädlösa. Ovanför strandlinjerna framträder här det
helt kalspolade berget.
Normalt är inte svallningen så intensiv att klapper
fält har utbildats, men särskilt i anslutning till rull
stensåsarna, där tillgången på eroderbart material har
varit god, kan mängden svallsediment vara avsevärd.
Klapperfält förekommer också på rullstensåsar där is
älven har utfört en primär urspolning, som sedan har
fortsatt när området höjdes över havsytan. De grova
klapperfälten indikerar en kraftig urspolning, och det
utsvallade, finare materialet påträffas i terrängens
lägre delar.
•
Stereobild 10: 3 visar ett område i anslutning till en
rullstensås i norra Uppland där förekomsten av svall
sediment framträder på flygbilderna. Den första miss
tanken om svallsediment väcks av de bågformade
ljusa strandlinjerna vid A med mellanliggande mör
kare partier, vilket har medfört en viss terrassering. På
hyggena vid B och C på rullstensåsen kan man se en
stor mängd ljust avbildade block, vilket också tyder
på kraftig svallning. Det utsvallade sedimentets yttre
begränsning i markytan framgår av den markanta
lutningsändringen, som framträder särskilt väl vid D.
Utanför strandlinjerna vid A är övergången mer suc
cessiv. Det översta svallsedimentets mäktighet kan
man bestämma med hjälp av några små grustag, som
syns innanför linjen vid D. I bottnen på dessa kan
man se en mörk vattenyta, som ligger något över om
givande slättområde och alltså indikerar ett under
lagrande tätt material. Slättområdet utanför grovsedi
menten uppbyggs av lera, som är överlagrad av dy
och gyttja. Att det är fråga om lera framgår bl.a. av
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den för postglaciala lerslätter typiska, svagt negativa,
nästan plana ytformen. I området nederst på bilden
går leran i dagen med en skarpt återgiven gråtons- och
ytstrukturgräns mot det organiska materialet. Lägg
bär märke till lerytans ojämna, flammiga upptorkning
vid E, liksom i bildens överkant vid F. Förväxla inte
den flammighet som beror på ytupptorkningen med
den som kan iakttas vid strandlinjerna A. Själva
markytan är där ojämn, vilket initierar en högre
markfuktighet och ett något finkornigare material i
svackorna. Det organiska materialet identifieras främst
genom sin ojämna, ruggade ytstruktur på de bevuxna
fälten och genom jordartens mörka egenfärg där vege
tationstäcke saknas. Vid G är torvmarken bevuxen
med tätväxande, låg tallskog, som klart kontrasterar
mot de kraftiga bestånden på grovsedimenten. Sko
gens växtsätt antyder näringsfattiga förhållanden och
indikerar ett ursprungligen större vattendjup, sanno
likt en igenvuxen åsgrav.
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I detta avsnitt behandlas sådan erosion som samtidigt
påverkar en större jord volym. När denna erosion sker
på kort tid talar man om skred och ras, medan jord
flytning är en långsam process. Skred avser härvid
markbrott i slänter av kohesionsmaterial, medan be
nämningen ras används för friktionsmaterial.
4.6.l

Skred

Skred är plötsliga markbrott i slänter uppbyggda av
kohesionsjordarter, främst lera. Efter skredärrets form
kan man indela skreden i flaskskred och skålskred.
I den senare termen innefattas dels bakåtgripande,
dels framåtgripande skred.
Flaskskred förekommer ganska sällan i Sverige och
är främst knutna till Göta älvs dalgång. De är betyd
ligt vanligare exempelvis i Norge. Denna skredform
utbildas i kvick/era genom att det inträffar ett litet
initialskred. De skjuvspänningar och porövertryck
som härigenom uppstår i de omgivande lerlagren med
för att kvicklerans struktur hastigt bryts ned. Skredet
utvecklar sig bakåt och utåt sidorna, och lermassorna

BILD 58. Flaskskred från Göta älvs dalgång (se stereobild
7:3). Skredrnassorna har flutit ut genom den smala myn
ningen (A) till vänster i bilden.
FIG. 58. Bottle-shaped slide from the Göra river. The slide
masses have flown out oj thc narrow mouth at ( A). Sce
stereograph 7:3.

rinner i halvt flytande tillstånd ut genom en smal myn
ning vid platsen för initialskredet. Flaskskred identi
fieras på flygbilden genom sin karakteristiska form,
9 som framgår av stereobild 7: 3 och bild 58 från samma
lokal. Bilderna visar vid A flaskskredets smala myn
ning, genom vilken kvickleran har mnnit ut från skred
området ovanför vägen.
Skålskred utbildas som bakåtgripande eller framåt
gripande skred. De utlöses också vanligen av ett litet
initialskred. Detta åtföljs av hela serier av skred, som
formar rader av skredskållor. De bakåtgripande skre
den börjar i släntfoten och utvecklas uppför slutt
ningen, medan de framåtgripande skreden börjar uppe
i slänten. Skredet vid Surte anses vara utbildat som ett
framåtgripande skred. Vanligast är dock de bakåt
gripande formerna. På flygbilder framträder skred
skållorna mycket tydligt i färska skred, men bilderna
ger också möjlighet att identifiera gamla, bevuxna
skred, vilket beskrivs i det följande.
För att belysa den från byggnadsteknisk synpunkt
väsentliga frågan om ett områdes skredbenägenhet
9 visar stereogramblad 6 skred av olika ålder och stor
lek. Samtliga bilder är hämtade från ett område nord
ost om Lerum. Stereobild 6: I och 6: 4 är fotografe7-
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rade i maj resp. april samma år, medan de två övriga
är fotograferade tre år tidigare.
Stereobild 6: I ger i skala I : 30 000 en överblick
över hela området. Man ser hur sedimentområdet
mellan de uppstickande, moränfattiga bergshöjderna
domineras av en skredbenägen och lätteroderad grov
lera. De skred som återges på stereobild 6: 2, 6: 3 och
6: 4 har på översiktsbilden 6: I markerats med bok
stäverna A-D.
Skredet vid A framträder mycket tydligt på de tre
år tidigare fotograferade flygbilderna i stereobild 6: 2
genom de olika skredskållorna och de sista glidytor
nas approximativt cirkulärcylindriska form. Detta
färska skred upptar en yta av ungefär 100 X 200 me
ter. Bildskalan är ca I: 13 000. På den översiktliga
bilden har skredärren planats av genom människans
försorg, men den för bakåtskridande skred karakte
ristiska planformen är ändå identifierbar.
Väsentligare än dessa stora, nutida skred, som på
olika sätt ändå blir kända, är att i flygbilderna kunna
identifiera gamla skred av större omfattning, liksom
förekomsten av färska småskred. Härigenom kan man
göra en uppskattning av den potentiella skredrisken
och den totala stabiliteten inom området. Stereobild
6: 3 och 6: 4 visar i skalorna I: 13 000 respektive
I : 5 300 vid B ett 70-80 år gammalt skred, som
med säkerhet har nått fram till den prickade linjen
och sannolikt ända till den streckade. Storleken på
detta skred är ungefär 200 x 500 meter. Särskilt väl
framträder de gamla skredskållorna inom betesmar
ken på fältet närmast Lerån, medan de nästan helt
har utjämnats inom det brukade fältet. Skredets yttre
begränsning kännetecknas av en brantare lutning,
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BILD 59. Skålskredet (8) på stereobild 6:1 , 6 :3 och 6:4 av
ett område utanför Lerum. I skredkanten kan ett antal små
hällblottningar iakttas (pilspetsarna). Siffran (2) markerar
hällindikerande typ av tall.
FIG. 59. Old bowl-shaped slide (B) from stereograph 6:1,
6:3 and 6:4 outside Gothenburg. The slide has stopped at
the small outcrops marked by arrows.

precis som skredet vid A, och man kan här i bilderna
se hur berget går i dagen. Det upptar hela det skog
bevuxna partiet i övre delen av bilden. I båda bild
skalorna kan man också identifiera en rad små berg
hällar (se pilspetsarna). Skredets utbredning och yt
form, liksom de små med pilar markerade berghäl
larna, framgår även av panoramat bild 59.
Längs det genomgående vattendraget kan man i
flygbilderna observera en stor mängd småskred, som
har inträffat efter det stora skredet. Slänternas ut
seende tyder också på att hela ravinkomplexet är ut
bildat genom skred i kombination med underminering
av slänterna samt jordflytning. Hela zonen närmast ån
måste betraktas som instabil. Vid 3 i stereobild 6: 3
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och 6: 4 kan man se ett färskt sådant litet skred, som
fortfarande är obevuxet. Jämför detta skreds utveck
ling i de båda flygbilderna. Dessa är fotograferade
1961 resp. 1964. Vid det senare tillfället har skredet
förstorats något.
Markbilden bild 60 visar ett liknande skred något
längre ned längs Lerån. Dess läge har markerats med
bokstaven D på stereobild 6: 1.
På andra sidan av det genomgående vattendraget
framträder vid C på stereobild 6: 1, 6: 3 och 6: 4 ett
väsentligt äldre och större skred. Det omfattar en yta
av storleksordningen 400 X 600 meter. Markytan är
nästan fullständigt plan, och man har mycket små
möjligheter att identifiera skredet från marken. I flyg
bilden framträder däremot tydligt det flammiga
mönstret efter de gamla skredskållorna, vilket orsakas
av fuktighetsvariationer i det omlagrade materialet.
Lägg märke till hur olikartat mönstret framträder på
bilderna.
BILD 60. Släntskredet (D) på stereobild 6: 1.
FIG. 60. Slope failure (D) in stereograph 6:1.
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BILD 61. Ras i älvbrink.
FIG. 61. SIide in non-coliesive material.

I bergområden med starkt bruten topografi, sär
skilt i fjälltrakterna, är ackumulationer av ras- och
skredmaterial vanliga. Några typexempel efter Rapp
(1957) återges på bild 62. Vanligast är raskäglor. De
bildas av frostsprängt blockmaterial, som faller från
branta bergväggar. Vid mer långsträckta rasbranter
kallas denna form talusbildning. Blocken kan vara

4.6.2 Ras
Med ras förstås plötsliga eller successiva brott i slän
ter av friktionsmaterial. Ras i naturliga slänter inträf
far huvudsakligen längs vattendrag, genom att det
strömmande vattnet underminerar strandbrinken. Ras
kan också inträffa när yt- och grund vattenströmmar
mynnar i slänter av grovt material. När hållfastheten
överskrids, rasar materialet ut och ger en sluttning
som ungefär står i materialets rasvinkel (se bild 61).
Däremot får man inga bakåt- eller framåtskridande
ras. På flygbilderna kan man därför skilja ras från
skred genom att rasområdet utgör en smal zon, som
är parallell med slänten. Den blottlagda friktionsjor
den får en ljus eller helvit tonåtergivning. Skred i lera
får däremot en i plan böjd begränsningslinje - även
där skreden är så små att de bara bildar en enda
skålla.
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BILD 62. Ras- och skredformer
Rapp.

bergområden. Efter A.

FIG. 62. Slides i11 111011111ai11 areas.

Roskägla

Svämkägla

mycket stora, ofta flera kubikmeter, och är därför lätt
identifierade även på flygbilder tagna på stor höjd.
Exempel på en liten talusbildning visas vid B på
• stereobild 12: 1.
Jordskred och jordströmmar utlöses på många stäl
len i fjällsluttningarnas moräntäcke. De uppstår van
ligen till följd av häftiga regn på sommaren eller på
hösten, innan tjälen binder jorden. Nedanför slutt
ningen avlagras materialet i form av svämkäglor, se
bild 62. Exempel på återgivningen i flygbild visas på
• stereobild 12: 1 vid markeringen A. Man kan här se
den typiska skåran i primärmaterialet, vilken tillsam
mans med det avlagrade materialets låga blockhalt
skiljer svämkäglan från en raskägla.

4.6.3

Jordflytning och tjälfenomen

Jordflytning och tjälfenomen förekommer huvudsak
ligen i rena siltjordarter eller i jordarter där silthalten
är hög. De grövre jordarterna kan visserligen också
komma i flytande tillstånd men fordrar därvid en rik
lig vattentillförsel. Den erosion, som enligt avsnitt 4.5.3
utformade siltravinerna, består också den till viss del
av jordflytning.
En annan form av jordflytning kan man finna i
branta sluttningar med siltigt material. Eftersom silt
som rent sediment inte uppträder med sådan ytform
annat än i raviner och i de norrländska älvdalarnas
brinkar, förekommer denna typ av erosion främst i
• finkorniga moräner. Stereobild 7: 4 från fjället Karga
setåive väster om Hornavan visar hur hela jordlagret
i fjällsluttningen har råkat i flytning. Detta tillstånd
inträffar när den tjälade marken töar. Den starkt upp
blötta marken kryper härvid långsamt utför slutt
ningen under bildning av 1-2 m höga flytjordsvalkar.
Karakteristiskt är att valkens form är utåtbuktande,
välvd. En förutsättning för att valkarna skall få denna
form är att ytlagren är torrare än de undre, uppblötta
delarna. Under rörelsen utför sluttningen kommer yt
skiktet att vältra över och ge valken dess välvda form.
•
På stereobild 7: 4 framträder också en annan bildning, som bara uppkommer i tjälfarligt material, näm
ligen s.k. jordrutor. De förekommer på samma typ
av siltiga jordarter som flytjordsvalkarna. Förutsätt
ningar för deras bildning är vidare sträng kyla och ett

glest växttäcke, så att isoleringen blir dålig. De på
träffas därför främst i fjälltrakterna. Vid mycket låga
temperaturer spricker marken sönder i oregelbundna,
ofta 5-6-kantiga rutor. Snö och is samlas i sprickor
na och utvidgar dem. Genom att också finare jord par
tiklar samlas i sprickorna kan de bevaras även efter
det att marken har töat upp. På flygbilden syns jord
rutor bl.a. vid A inom den planare delen av terrängen
nedanför den branta sluttningen med flytjordsvalkar.
Ett annat frostfenomen, som är vanligt även nedan
för fjällregionen, är s.k. blocksänkor. De förekommer
inom stora delar av Norrlandsterrängens område och
så långt söderut som till småländska höglandet. Förut
sättningar för utbildning av blocksänkor är god till
gång på block samt att moränen är tämligen ogenom
släpplig, så att marken hålls fuktig. I sänkor där
grundvattenytan ligger nära markytan uppkommer
dock sänkor också i genomsläpplig morän.
Blocksänkorna bildas då blocken genom successiv
uppfrysning i de tjälfarliga, siltiga moränerna lyfts
upp och ansamlas i markytan. Då isen under blocken
smälter vid tjällossningen ramlar grus och småsten
ned under stenarna och blocken och pallar upp dem.
När detta har upprepats tillräckligt ofta sker en sor
tering av jordmaterialet. De stora blocken blir liggan
de överst och därunder allt finare fraktioner. Block
sänkorna förekommer i svackor i terrängen eller i
svaga sluttningar, ibland också i anslutning till torv
marker. Bild 63 visar en blocksänka i svagt sluttande
terräng.
På flygbilder kan man identifiera blocksänkorna
genom den ojämna, diffust rektangulära ytstrukturen
i sådana bilder där skalan inte medger identifiering av
de enskilda blocken. Ytstrukturen har på flygbilderna
i princip samma utseende som de grova strandvallarna
i stereobild 10: 1. En viss risk för förväxling mellan •
blocksänkor och torvmarker finns, eftersom de ibland
kan ha likartad ytform och ytstruktur.
På branta sluttningar i silt och lera finner man
ofta s.k. kostigar (fårstigar eller catsteps). Förutom att
de fordrar brant lutning för att utvecklas måste mark
ytan vara fri från trädvegetation. De förekommer där
för främst i raviner, där dessa båda villkor är upp
fyllda. Dessa svårbrukade slänter används ofta till
betesmark för boskap. Genom att kreaturen följer de
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BILD 63. Blocksänka. (Se texten s. 101.)

4.7

FIG. 63. Boulder depression.

För jordartstolkning kan man skilja mellan tre olika

Vegetation

vegetationstyper, nämligen:

genom jordflytning bildade hyllorna, blir dessa än
mer accentuerade. Att de är uttryck för jordflytning
framgår av bild 64 från en brant alpsluttning med
hög lerhalt. Jordflytningen är här främst knuten till
de partier runt snöfläcken där tjällossningen pågår.
Normalt har kostigarna det utseende som framgår
av bild 65 från en ravinslänt, där ett färskt skredärr
blottar den leriga mjälan. På flygbilderna framträder
kostigarna som smala, parallella linjer längs ravinerna.
Cl De syns bäst på låghöjdsbilder (se stereobild 6: 4 och
Cl 7: 3) men går också att identifiera i skalan I: 13 000
Il& (se stereobild 6: 3), däremot inte på bilder tagna från
större flyghöjder. Kostigarna framträder bättre där
skuggbildning förstärker återgivningen.
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trädvegetation
mark- och buskvegetation
strandvegetation
Detta avsnitt behandlar förutsättningarna för ett sam
band mellan jordart och vegetationstyp inom skogs
marken samt hur man kan identifiera olika slags vege
tation på flygbilder. Eftersom markförhållandena på
verkar vegetationstypen i dess helhet, diskuteras träd-,
mark- och buskvegetationen samtidigt för olika mine
rogena jordarter, medan strandvegetationen tas upp
för sig. Avsnittet behandlar däremot inte de olika
typer av vegetation som förekommer inom torvmarker
och på berg. Dessa diskuteras i stället i avsnitten 3.3
respektive 3.5.

BILD 64. Kostigar på alpsluttning med
hög lerhalt.
FIG. 64. Catsteps in a clay s/ope.

BILD 65. Kostigar i ravinslänt.
FIG. 65. Catsteps in a gully s/ope of
clayey silt.
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4.7.1

Förutsättningar för ett samband mellan
vegetationstyp och jordart

De upplysningar som vegetationen kan ge om jord
artsförhållandena inom skogsmarken baserar sig på
olikheter i fordringar på närings- och vattentillgång.
Näringsförhållandena påverkas starkt av markens mi
neralogiska beskaffenhet. Det är främst kalkhaltiga
jordar samt silt, leror och leriga jordar som har högt
näringsinnehåll.
Jordens bördighet ökar avsevärt redan vid kalk
halter på ett par procent, vilket man kan iaktta
särskilt inom och på läsidan av våra kambro-silur
områden. Den höga halten av kalksten och lerskiffer
medför här att exempelvis grova jordar kan vara be
vuxna med en mer närings- och fuktighetskrävande
vegetation än som normalt skulle vara fallet. Grova
jordar med tillräckliga mängder av fördelaktiga sili
katmineral, t.ex. grönsten, är också de mineralogiskt
starka och befordrar en mer näringsrik vegetations
typ.
I större delen av landet uppbyggs emellertid de lösa
avlagringarna av material av urbergssammansättning.
Här är vattentillgången och jordens halt av finmaterial
i stor utsträckning avgörande för vegetationstypen.

trädens rötter inte når ned till vattnet, beror markens
fuktighetstillstånd i stället på jordartens vattenhål
lande förmåga.
Grundvattenförhållandena måste därför ses i sam
band med topografin, för att man skall kunna göra en
bedömning av jordarten. Man måste främst inrikta sig
på sådana terrängavsnitt där jordens egen vatten
hållande förmåga är avgörande för vegetationstypen.
Jordartens egen vattenhållande förmåga framträder
bäst på höjdkrön, framför allt på små höjder av typ
kullar och ryggar. Här är förutsättningarna störst att
vegetationen återspeglar jordartsförhållandena. Till
terrängtyper med onormalt stor vattentillgång hör
långa sluttningar. Detta gäller nästan oberoende av
sluttningens lutning, möjligen med undantag av svaga
sluttningar i mycket grovt material, där vattnet har
möjlighet att infiltrera. Särskilt vid nedre delen av
långa sluttningar ger den stora tillgången på vatten en
fuktig vegetationstyp.
Vegetationen varierar vidare med höjden över ha
vet, med breddgraden och med det allmänna klimat
läget. Skogen växer sålunda betydligt fortare i södra
Sverige än i Nordsverige, där också tillväxthastigheten
avtar starkt med ökande höjd över havet, särskilt när
man kommer över 400 m-nivån. De i detta avsnitt
framförda synpunkterna stöder sig väsentligen på stu
dier i Mellansverige, Dalarna samt Norr- och Väster
botten. De allmänna riktlinjer som ges kan dock
sannolikt tillämpas även inom övriga delar nedanför
f jällkedjan.

Jordartens betydelse för skogsmarkens närings- och
fuktighetstillstånd är mest påtaglig i Norrland, där
vegetationstypen vanligen är mer extremt utbildad.
Söderut har den naturliga jordmånsbildningen star
kare omvandlat jorden, vars egenskaper därför inte
påverkar vegetationen i så hög grad. I södra Sverige
kan man ej sällan finna löv- och granbestånd på krö
net av mäktiga rullstensåsar. I Norrland växer nästan
enbart tall på sådan mark.

4.7.2

För att man med hjälp av vegetationstypen skall
kunna göra en bedömning av finmaterialhalten i jor
den, måste man i flygbilderna studera vattenförhål
landena och utesluta områden där vattentillgången är
onormalt hög. Om marken påverkas av högt liggande
grundvatten blir fuktigheten ständigt hög, hur marken
i övrigt än är beskaffad, med en fuktighetsälskande
vegetationstyp som följd. Om grundvattnet är rörligt
blir vegetationsutvecklingen mycket stark. Är grund
vattnet stillastående inträder i stället försumpning och
torvbildning. Då grundvattennivån ligger så lågt att

Möjligheten att på flygbilden identifiera olika trädslag
sammanhänger förutom med bildkvaliteten även med
årstid och bildskala.
Trädkronornas form och gråton samt krontakets yt
struktur, som de framträder i flygbilden, påverkas
också av beståndets ålder och topografiska läge. En
staka träd är i allmänhet svåra att identifiera. Detta
gäller framför allt träd inne i bestånd; för fristående
träd är förutsättningarna betydligt större. Vid jord
artstolkning är det dock av mindre betydelse att
kunna urskilja och artbestämma ett enstaka träd.
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Identifiering av trädvegetation

Här är man mer intresserad av en bedömning av träd
slagsfördelningen i hela bestånd. (Ett undantag utgör
de tallar med karakteristisk kronform som växer på
små berghällar inom lerområdena, se bild 37, s. 66.)
Massverkan av en mängd träd underlättar avsevärt
tolkningen. Man kan med dess hjälp identifiera rena
bestånd eller det dominerande trädslaget i ett bestånd
tillräckligt noggrant för bedömning av jordarter.
Trädslag som det vid jordartstolkning är viktigt att
kunna bestämma är tall, gran, lövträd oavsett arten
samt den speciella grupp av lövträd, främst al, björk
och sälg, som förekommer på vattensjuk mark. Lättast
sker trädslagsidentifieringen där trädens form fram
träder. Identifieringen kan ske indirekt genom trädens
skuggbilder på marken eller direkt genom snedbilds
återgivningen i flygbildens kanter. I regel måste emel
lertid tolkningen ske med ledning av den vertikala av
bildningen. Man har härvid god hjälp av gråtonen, av
skuggverkan i och mellan trädkronorna samt av kron
takets ytstruktur.
Tallbestånd avbildas i regel ljusare än gran. Detta
sammanhänger med att trädens grenställningar och
skuggförhållandena i kronorna är olika för de båda
trädslagen. Tallens mjukt rundade och luftigare krona
är mer genomsläpplig för ljus. Detta medför inte bara
att den inom de solbelysta partierna återges ljusare än
granen, utan den ger också en mjukare skugga mellan
träden. Det glesare grenverket ger även större insyn
mot markytan, och särskilt där markvegetationen i
flygbilden har en ljus gråton framträder tallbeståndet
tydligt. Den rundade kronformen medför emellertid
att tallen ibland förväxlas med lövträd. Särskilt under
torra somrar kan tallarna få lika ljus tonåtergivning
som dessa. Tallen kan också vara utbildad med smal
krona, så att den närmar sig granens utseende, varvid
risk för feltolkning föreligger. Skuggan i och mellan
träden är dock sällan lika hård som i granskog. Rena
• tallbestånd visas bl.a. på stereobild 8: 3 och 8: 4 samt
bild 69 och 84.
Granbestånd får på flygbilden en något mörkare
gråton än tallen inom kronornas solbelysta delar. (På
bild 11 är förhållandet det omvända, men trädslagen
är här tall och silvergran.) Mellan granarna blir skug
gan till följd av det tätare grenverket betydligt hår
dare, vilket många gånger är den säkraste indika-

tionen. Detta framgår bäst inom den del av bilden
där man har insyn i de skuggade partierna, dvs. i bil
dens centrala delar eller i motljuspartierna. Man bör
därför även betrakta bilderna en i taget under stereo
skopet, eftersom vid stereobetraktning den ljusare bil
den annars kommer att dominera. Granens kronform
är spetsig och kronorna distinkt tecknade. Den kan
ibland förväxlas med tall av smalkronig typ. Gran
dominerade bestånd visas bl.a. på stereobild 8: 3 samt
bild 69 och 84.
Lövträd avbildas i lövat tillstånd med ljus gråton,
samtidigt som lövverkets större ljusgenomsläpplighet
gör att skuggteckningen i och mellan lövträden blir
mjukare än barrträdens. Kronformen är rundare, men
lövträd kan ibland förväxlas med tall. På bilder som
har tagits före lövsprickningen framträder de kala
trädkronorna diffust, och bara de större träden ger
tydlig skugga. Bilder i skalor överstigande 1 : 5 000
medger här en tämligen säker bestämning av lövträ
dens art med ledning av trädens stamform och för
greningstyp. Stereobild 1: 2, 1: 4 och 3: l ger exempel
på bestånd med förekomst av lövträd.
Lövträd på vattensjuk mark får på flygbilden ett
karakteristiskt utseende genom att beståndet växer
mycket tätt och på sommaren får ett slutet, jämnt
krontak. De dominerande trädslagen är al, sälg och
björk, någon gång med inslag av gran. Tall förekom
mer däremot sällan. Gråtonen är ljus med mjuk
skuggteckning, se A- A på stereobild 3: 1. Stereobild
8: 1 visar ett lövträdsbestånd på en deltabildning vid
öreälvens mynning, där markytan inom område A en
dast obetydligt höjer sig över vattenytan. Markbilden
bild 66 från samma lokal ger en uppfattning om be
ståndets täthet och det ljusa, mjukt tecknade kron
taket. I avlövat tillstånd framträder det täta grenver
ket mycket diffust även på bilder i stor skala. Det ger
flygbilden ett karakteristiskt t:tseende, som medger
säker identifiering också på höghöjdsbilder.

4.7.3

Grovsediment och grova moräner

Grovsediment och grova moräner påverkas obetydligt
av grundvattnet utom i markerade lågpunkter och i
långa sluttningar. Av sedimenten är grus- och de grövre
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BILD 66. Tätt bestånd av al, sälg och
björk på vattensjuk mark. Område (A)
på stereobild 8: 1.
FIG. 66. Dense group of alders, sallows
and birches 011 water-logged land. Area
(A) in stereograph 8: I.

sandavlagringarna de torraste, medan finsand har nå
got högre fuktighet.
Markvegetationen på dessa jordarter består till över
vägande delen av ljusa lavar och olika ris, främst
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ljung. Buskvegetation saknas nästan helt. Eftersom
ljungen på flygbilderna återges i mörka gråtoner, kan
man lätt förväxla den med en rad andra vegetations
typer. Karakteristisk på flygbilden är därför i stället

BILD 67. Grovsediment med kuperad· ytform och karak
teristisk markvegetation av ris och ljusa lavar, främst renlav.
Kalhygge (A) på stereobild 8:3.

FIG. 67. Uneven ground ( A) in stereograph 8:3 consisting of
sand and grave[ and a characteristic vegetation of fight
lichens.

den ljusa lavvegetationen, som man bara kan förväxla
med gräsvegetation, vilken också avbildas ljus.
Där det finns öppningar i trädbeståndet, såsom på
kalhyggen, har man utmärkta möjligheter att i flyg
bilden skilja på lavar och gräs. På de grusiga och san
diga sedimenten respektive moränerna kommer mark
vegetationen efter skogsavverkningen att förbli oför
ändrad. Man kan såväl inom hygget som i angrän
sande skog iaktta en oförändrad ljus gråton och yt
struktur och därmed vegetation, vilket framgår av
• markbilderna bild 67 och 70 från stereobild 8: 3 samt
av bild 73. Där jordarna innehåller högre halt av mo
och grundvattenytan är hög, får man i stället en gräs
vegetation inom hygget, vilken upphör mycket distinkt
just i själva skogsbrynet. Såväl lavar som gräs avbil
das med ljus gråton. På de moiga jordarna upphör

den ljusa tonen i skogsbrynet, och markvegetationen
avbildas mörk inne i skogen.
Förutsättningar för lavskogarnas uppträdande är
låg markfuktighet och således hög vattengenomsläpp
lighet, vilket är fallet i dessa grova jordar. Lavarnas
beroende av låg markfuktighet framgår också av att
de är betydligt allmännare på sydsluttningar än på
nordsluttningar samt av att de förhåller sig oföränd
rade i lågpunkterna, förutsatt att sänkorna inte står i
kontakt med grund vattenytan (se bild 68).
Detta bestyrks också på indirekt väg av att marken
i Norrlands lavrika skogar ibland har en gynnsam
mineralogisk sammansättning. De lavrika skogarna
förekommer särskilt mycket i trakter där jordarterna
är mineralogiskt svaga. I södra Sverige är de sparsamt
förekommande tallhedarna vanligen strängt bundna
till sådana lokaler. I övre Dalarnas och Härjedalens
mineralogiskt svaga sandstens-, kvartsit- och porfyr
områden är dessa tallhedar vanliga. Lavskogarna kan
alltså orsakas såväl av bristande markfuktighet som
av mineralogisk svaghet hos marken.
Skogsbeståndet på de grova sediment- och morän
jordarna utgörs av rena tallbestånd med ganska liten
slutenhet (se stereobild 8: 3 samt bild 21 och 68). •
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BILD 68. Oförändrad vegetationstyp i terrängens lågpunkter
vid grova, vattengenomsläppliga jordar över grundvatten
ytan. Från grovsedimentområdet på nedre halvan av stereo
bild 8:3.

och den mörkare granen dominerar, men även tall och

lövträd förekommer. Mark- och buskvegetationen
återges med övervägande mörk gråton. Här förekom
mer också talrika torvmarker och avrinningsvägar,

FIG. 68. Unaffected vegetation in depressions on coarse,
permeable soils. From the forested lower part of stereograph

8:3.

Detta medger tämligen god insyn mot den ljusa, lav
bevuxna markytan. Skogen växer regelbundet, särskilt
på de grova sedimenten, och bilden får härigenom ett
enhetligt mönster av tallkronor mot ljus bakgrund.
Skillnaderna mot andra jordarter framträder tyd
ligast i flygbilden vid stora olikheter i markbeskaffen
het. Enkelbilden bild 69 demonstrerar en mycket klar
skillnad i gråton och terrängens ytstruktur mellan ett
grovsediment och en finkornig morän inom ett om
råde i Dalarna. Gränsen mellan de båda jordarterna
följer i stort den vindlande bäcken tvärs över bilden.
Inom moränområdet (nedtill t.v.) är beståndet ojämnt
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s.k. surdråg, medan sedimentet på andra sidan bäcken
är helt torrt med jämna gråtonsförhållanden och fritt
från utpräglade dräneringsvägar. Inom sedimentom
rådet förekommer uteslutande tall med ett ljust åter
givet markskikt av lavar.
När skillnaderna mellan jordarterna är mindre blir
tolkningen i flygbilden svårare, eftersom kontrasterna
här blir mindre påtagliga. Stereobild 8: 3 illustrerar e
skillnaderna mellan ett grovt sediment (nedtill) och en
grov morän (upptill). Båda dessa är grusig-sandiga
och har likartad ytform: en småbruten, ojämn terräng.
Gränsen mellan de båda områdena följer den smala
bäcken T tvärs över bilden. De två kalhyggena A och
B, se markbilderna bild 67 respektive bild 70, har lik
artad markvegetation, dvs. ljusa lavar och mörk ljung
men däremot ingen gräsvegetation. Den omgivande
skogen består närmast hyggena av ren tallvegetation,

som är något yngre vid B. Vad som gör det möjligt
att med hjälp av vegetationen skilja de båda jord
arterna åt är att moränen, trots att den är grov, ändå

BILD 69. Markanta vegetationsskillnader på grovsediment
(upptill t.h.) och finkornig morän inom ett område i centrala
Dalarna. Gränsen mellan de båda jordarterna följer i stort
den vindlande bäcken tvärs över bilden.
FIG. 69. Distinct differences in vegetation on coarse sedi
ment (top right) and fine moraine.

0

innehåller så mycket finmaterial att en svag försump
ning har uppstått i några svackor. Man får här och
längs avrinningsvägarna, surdrågen, ett trädbestånd
som domineras av gran. Skillnaderna mellan tall- och
granbestånden framträder klart genom olikheter i
skuggbildningen, vilket märks om man tittar med ett
öga i taget. Längs bäcken kan man också se skillna
der i försumpning. Mot grovsedimentet är övergångs
zonen mot organisk mark distinkt, medan den svaga
sluttningen upp mot moränen utgörs av en torvmark
C, se bild 71. Denna torvmark har karaktären av en

1000m
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BILD 70. Kalhygge (B) på stereobild
8:3.
FIG. 70. Moraine terrain (B) in stereo
graph 8:3.

BILD 71. Rismosse (C) på stereobild 8:3.
FIG. 71. Peat bog (C) in stereograph
8:3.
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BILD 72. Vcgetationsutvcckling vid hyggesgräns på mellan
sand-finsand med hög grundvattenyta. Från stereobild 8:4.
FIG. 72. Light grass vegetation at the border oj a clearing
on fine sand with !tigh groundwater table. From stereo
graph 8:4.

rismosse, vilket ger den dess mörka gråten, som är
väsentligt mörkare än inslagen av ljung på hyggena A
och B. Markytan inom de skogbevuxna delarna av

grovsedimentet är lika småkuperad som på kalhygget
A, vilket inte framträder så tydligt på grund av träd
beståndets utjämnande effekt på topografin. Bild 68
är fotograferad inom sedimentområdet. Man kan här
inte spåra den minsta inverkan på vegetationen i ter
rängens lågpunkter, vilket också framgår av bild 67.
Markvegetationen är densamma, ljusa la var, och tallen
är det enda trädslaget inom hela svackan.

Grovsediment med en högre halt av momaterial än
de som har beskrivits tidigare kan i torra lägen få en
likartad vegetationsutveckling som på sandig-grusiga
marker. Renlavens dominans kommer dock att vara
något mindre till förmån för en ökad ljungvegetation
under i övrigt likartade förhållanden. På kalhyggen
kan man få gräsvegetation, medan denna saknas i om
givande skog om grundvattenytan ligger tillräckligt
högt. För att skilja de grusig-sandiga jordarna från
de sandig-moiga med samma slags markvegetation
måste man tillgripa andra indikationer, främst ter
rängens ytform.
Bild 72 och 73 visar två olika vegetationstyper på
mellansand och finsand (grovmo). Bild 72 är hämtad
från samma lokal som stereobild 8: 4 och visar hur
den jämna sedimentytan påverkas av ett högt grund
vattenstånd. Detta framgår av den något fuktighets
krävande markvegetationen. Innanför skogsbrynet be
står markvegetationen av mörka ris. Trädbeståndets
självföryngring utgörs av gran. Utanför skogen och i
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BILD 73. Oförändrad markvegetation vid hyggesgräns på
mellansand-finsand med låg grundvattenyta.
FIG. 73. Unaltered dry vegetation at the horder of a clearing
an fine sand with low groundwater table.

ljusa gläntor uppträder gräsvegetation. (Det måste
framhållas att gräsvegetationen på flera av markbil
derna i detta avsnitt har en ljusare grå ton än vad den
normalt har på flygbilderna. Markbilderna är foto
graferade på hösten och utvalda för att tydligt visa
vegeta tionsgränserna.)
Kalhygget på bild 73 är fotograferat inte långt från
föregående bild. Jordarten är densamma i båda fallen.
Den tydliga skillnaden i markvegetation beror på att
grundvattenytan här ligger lägre. Lägg märke till att
vegetationstypen är densamma på båda sidor om
skogsbrynet.
På grova morän- och sedimentjordar uppträder ofta
enbuskar och ljung tillsammans med gran och ibland
även med andra träd slag. Att jordar med denna vege
tationstyp är torra kan dock bero på att endast det
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översta skiktet är grövre. Detta förhållande är inte
ovan1igt på moränholmar som har varit utsatta för

svallning. Sådana förekommer exempelvis mycket tal
rikt i Mellan- och Västsverige, där de vanligen an
vänds som hagmarker. Där marken är fri från skym
mande trädvegetation har man goda möjligheter att i
flygbilden identifiera denna vegetationstyp.
Stereobild 10: 2 och tillhörande markbild bild 74 e
från trakten av Marstrand visar hur såväl enbuskar
som ljung återges med mörk gråton; enen är den något
mörkare av de två. Här förekommer också inslag av
en mager, lågväxande gräs- och örtvegetation, som
även den avbildas mörk. Bild 74 visar tydligt den
karakteristiska gråtonsåtergivningen för denna vegeta
tionstyp. Högst upp i bilden är berget blottat. Nedan
för följer en svallkappa av grusigt, sandigt och moigt
material, som är bevuxet med enbuskar, ljung och
kort gräs (jämför svallgrustaget till höger). Vegeta
tionstypen upphör mycket distinkt där ytan planar ut,
och materialet nedanför utgörs av en något organisk
lera. (Denna gräns är punktmarkerad på stereobilden.)
Här övergår vegetationen till väsentligt frodigare gräs
i ljusare gråtoner samt en svag tuvbildning. Lägg ock-

så märke till torksprickorna som framträder i dikes
slänten.
4.7.4

Finsediment och finkorniga moräner

Dessa finkornigare jordar har både en högre vatten
hållande förmåga och ett större näringsinnehåll än de
grova jordar som behandlades i föregående avsnitt.

BILD 74. Jordartsbetingad vegetationsgräns. Frän stereobild
10:2. (Se textens. 112.)
FIG. 74. Distinct change oj vegetation that rej/ects the dij
jerences between the p, uperties oj sand (top) and c/ay. From
stereograph 10:2.

8-

Flygbildstolkning

De präglas därför av en annan vegetationstyp, som
också den är beroende av klimatiska och topografiska
förhållanden. Skogarna består ibland av rena gran
bestånd men vanligen av blandskogar av gran, löv
träd och tall, där granen är det dominerande träd
slaget Det vanligaste lövträdet är björk. Lövträdens
art går dock i regel inte att avgöra på flygbilden, men
detta saknar betydelse eftersom de olika lövträden,
med undantag av al- och sälgbestånd, inte är direkt
jordartsindikerande. Däremot går det många gånger
att avgöra förekomsten av lövinslag liksom den unge
färliga trädslagsblandningen. Karakteristiskt för dessa
blandskogar är att såväl beståndets slutenhet som
trädhöjden varierar avsevärt. Rena granskogar är där
emot i regel ganska homogena.
Markvegetationen i dessa fuktiga skogar varierar
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BILD 75. Markanta vcgctationsförändringar i gränsen mel~
Ian granskog och hygge på finkornig morän. Lägg märke till
moränens jämna: ytform med tämligen få uppstickande block,

FIG. 75. Light grass vegetation at the horder oja ciear cut
area on fine moraine. Notice the smooth surjace oj the
moraine and the rather jew blocks above the soil surjace.

som nämnts ovan, också få en viss gräsvegetation på

hyggen. Gräset uppträder därvid samtidigt med lavar
på kalhygget. I bilder som inte är tagna från alltför
stor höjd kan man här skilja dessa vegetationstyper åt
genom att gräset återges med en mer enhetligt ljus
yta, medan la varna får en fläckigare yta genom före
komsten av mörka ris.

något med de topografiska förutsättningarna och även
med jordarten. Den består i stor utsträckning av ris,
mossor och örter, vilka dock är omöjliga att artbe
stämma i flygbilder. Gemensamt för dem alla är emel
lertid att de avbildas med mörk gråton där skogs
beståndet medger insyn mot markytan. Markskiktet
karakteriseras vidare av en ofta rik buskvegetation,
som också den ger en mörk gråton.
Ytterligare en karakteristisk egenskap hos dessa
jordar kan iakttas på flygbilden och underlätta be
stämningen. Där skogen glesnar, t.ex. på hyggen, i
gläntor och längs vägar, får dessa marker en ofta
kraftig gräsvegetation, som avbildas med ljus gråton.
Denna tonåtergivning påminner om lavens med den
skillnaden att gräsvegetationen slutar distinkt i själva
skogsbrynet, medan man på lavhävdad mark ser den
ljusa gråtonen oförändrad i både skogen och på hyg
get. På grovsediment med hög halt av mo kan man,
114
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Stereobild 8: 2 visar vegetationsförändringarna i
hyggesgränsen mot tall- och granskog på finkornig
morän. Markbilden bild 75 visar en likartad lokal.
Även undantag från dessa gran- och blandskogar
förekommer. I övre Norrland kan man sålunda ibland
påträffa tallhedar på finmo, samtidigt som markytan
innehåller en del renlav. Här föreligger alltså uppen
bara risker för feltolkning. Till följd av finmons större
närings- och vatteninnehåll växer dock tallen bättre
här än på angränsande, mer sandiga hedar, på vilka
bestånden är lägre och glesare. Där de båda typerna
inte förekommer tillsammans på flygbilden blir dock
risken för feltolkning stor.
Under högsta kustlinjen påträffas en terrängtyp,
s.k. mosaikmark, som är en blandning av morän
och sediment. Den utgörs av moränterräng i vilken
svackorna är utfyllda av tunna lager av silt eller lera.
Terrängtypen kännetecknas av kraftiga bestånd av
gran eller blandskog, vilket gör att den i flygbilden

@

kan skiljas från angränsande jämna bestånd på rena
silljordar. Dessa är ofta dåliga skogsproducenter. Or
saken till den gynnsamma beståndsutvecklingen på
mosaikmarker är att de tunna sedimenten blir dräne
rade av den underliggande moränen, samtidigt som
träden tillgodogör sig sedimentens näringsrikedom. På
rena siltjordar hämmas däremot växten av den alltför
stora vattenkvarhållande förmågan liksom av flyt-

BILD 76. Flygbild av två sjöar med klart vatten i en närings
fattig miljö. Den vänstra omges av grov morän och saknar
strandvegetation. Runt den högra, som omges av moig mo
rän, finns en 10 a 15 m bred vegetationszon.
FIG. 76. Broad :011e of vegeratio11 around rhe shore of the
lake an the right i11 contrast to 1/zat oj the lake 011 the lejt.
The material is fine moraine (right) and coarse moraine

benägenheten. Olikheterna i vegetationstyp ger en
värdefull indikation om var de mäktigare sedimenten
börjar.

4.7.5

Strandvegetation

I avsnitt 3.3.1 omnämndes hur vissa sjöar och vatten
drag utgör förstadier till igenväxningstorvmarker och
som sådana lätt identifieras i flygbilderna.
Det finns emellertid ett stort antal sjötyper som
från näringssynpunkt inte tillhör denna kategori. Av
görande för en sjös typ är i första hand omgivningar
nas geologiska beskaffenhet. Helt olika inverkar så
lunda järnrika urbergsmoräner, kalkhaltiga jordar och
olika sediment. Genom markvittring och urlakning
transporteras näringsämnena från omgivningen ut i
sjöarna. Andra väsentliga faktorer för vegetationsut-

(left).
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vecklingen i sjöar är klimatet samt ström- och sedi
mentationsförhållandena. Den i flygbilden iakttagna
strand vegetationen kan alltså hänföra sig till andra
förhållanden än dem som avgörs av den omgivande
mineraljordens sammansättning.
Liksom man av sedimentens art kan sluta sig till
sjöns typ, kan man vid flygbildstolkning använda ett
motsatt förfarande och bedöma sjöns typ för att på så
sätt få upplysningar om mineraljorden runt oin sjön.
Den bästa metoden härvidlag är att studera vegeta
tionen i strandzonen. Ju finkornigare mineraljorden
är, desto frodigare blir strand vegetationen, och det
samma gäller där bottenmaterialet består av organiska
sediment eller utfällningar.
Bild 76, som är från Ljusdalstrakten, visar två sjöar
med klart vatten i en näringsfattig miljö med svag
vattenföring. Runt den vänstra sjön kan man iaktta en
urspolad, rik- och storblockig, grusig-sandig morän,
medan sjön till höger omges av moig morän. I strand
zonen kan man se en klar skillnad i vegetationsutveck
ling mellan de båda sjöarna. Medan den vänstra är
fullständigt fri från strandvegetation, kan man runt
den högra se en 10 a 15 m bred vegetationszon.
Ett annat exempel på strandvegetationens beroende
• av jordarten visas på stereobild 3: 1. Längs stränderna
på det långsmala vattendraget till vänster kan man se
bestånd av alträd på de sträckor där sjön gränsar
direkt mot lera, medan dessa träd saknas där morän
och berg når ned till vattnet. Utanför albestånden kan
man också svagt skönja ett vassbälte, som vid fotogra
feringstillfället nätt och jämnt hunnit växa upp till
vattenytan. Leran stupar ganska brant ned mot vatt
net utom i viken i bildens nederdel. Här påträffar
man också en betydligt bredare zon med organiskt
material.

torvmarkstypen måste man på flygbilderna försöka
bedöma om torvbildningen beror på en dämning eller
om den har uppkommit på annat sätt. En tröskel av
berg eller morän kan även vid ganska grova jordar ge
en stagnant miljö, som gynnar torvbildningen. Där
försumpning fortgår utan dämning indikerar detta att
underlaget är tätt och att grundvattenytan ligger högt.
Det kan härvid vara fråga om finkornig morän, fin
sediment eller berg.
Eftersom de topografiska och klimatiska förutsätt
ningarna för torvbild ning varierar inom landet, bör
man vid bedömningen hålla sig inom ett begränsat
område och där jämföra försumpningsgraden hos
olika terrängavsnitt. Man kan härigenom bedöma den
relativa tätheten hos olika terrängtyper och med hjälp
av andra indikationer, t.ex. ytform, vegetation, över
gång torvmark- mineraljord m.fl., identifiera jord
arten.
översilningstorvmarker är för sin uppkomst be
roende av ytvattentillrinningen från omgivande fast
mark. Försumpningen fortgår nedifrån och uppåt i en
mer eller mindre utpräglad sluttning. För att torv
skall kunna bildas måste underlaget vara tätt. På vissa
typer av strängmyrar med mycket litet fall kan dock
torvbildning ske vid något mer vattengenomsläppliga
jordar till följd av den stagnanta miljön. Se exempel
på detta i stereobild 1: 3, där torvmarken genomkorsas av åsar.
Hängmyrar och backmyrar utbildas i mer lutande
terräng. De indikerar tät mineraljord eller närhet till
berg, särskilt om de är rikligt förekommande. Enstaka
torvmarker av detta slag ger däremot inte ensamma

BILD 77. Grovsedimentområde från dalgång vid högsta kust
linjen i södra Dalarna. (Se textens. I 18.)
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4.8.1

Samband mellan torvmark och underlagrande
mineraljord

Mängden liksom typen av torvmark inom ett terräng
avsnitt kan lämna värdefulla upplysningar om under
lagrande och omgivande mineraljord. Förutom själva
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FIG. 77. Sediment p/ain near the highest coastline of central
Sweden. Two forested eskers can be seen running north
west-southeast, surrounded by typical oval kettle holes. The
eskers and the forested (pine) area an both sides consist af
grave/ and sand. Further out, the sediments are more fine 
grained (fine sand and coarse.. si/t), which can be seen by the
sparse ditches, erosion feature~;. uniform gray tones, cul
tivable land, and land/orm. The presence af organic deposits,
(AJ and (B), also indicates lower permeability in these areas.
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tillräckligt underlag för en säker bedömning, eftersom
de kan orsakas av exceptionella förhållanden.
El
Stereobild 13: 1 visar ett område från Orsa Finnmark med talrika ljusa häng- och backmyrar. Hela
terrängavsnittet är storkuperat, och torvmarkerna lig
ger i tämligen branta lutningar, vilket även framgår
av markbilden bild 31 (s. 56). Fotopunkten är mar
kerad på flygbilden. Den underlagrande och omgi
vande jordarten utgörs av finkornig, normalblockig
morän, vilket också framgår av terrängens ytform,
vegetationen m.m. De stora höjderna innehåller givet
vis en kärna av berg, och närheten till berg indikeras
av ett flertal anstående hällar, som bäst framträder i
de branta sluttningarna. Inom den övre delen av om
rådet på bilden upphör torvbildningen nästan helt,
samtidigt som markytan blir ojämnare till följd av
ökande blockhalt. Blocken är dock för små för att
framträda individuellt i denna lilla skala, men skill
nader i ytstruktur gentemot den finkorniga moränen
kan iakttas. Två mycket svagt utbildade backmyrar
ned mot sjön samt en torvmark i en svacka uppe på
den högsta höjden är de enda som förekommer i detta
område. Moränen är här av övervägande grusig
sandig typ, blockhalten normal- till rikblockig.
I bergområden förekommer ofta talrika små torv
marker. De kan underlagras av praktiskt taget vilken
jordart som helst, eftersom omgivande bergterräng ger
de nödvändiga förutsättningarna för uppkomsten av
organiska jordarter genom dämning. Tolkningen av
underliggande jordarter med ledning av flygbilder är
El här svår, ibland helt omöjlig. Stereobild 13: 2 visar ett
mycket stort antal torvmarker inom det skogbevuxna,
moränfattiga bergområdet. Några av torvmarkerna
har markerats med pilar. De flesta av dem ligger utan
någon klar orientering och mäktigheten är liten. Torv
marken A-A följer däremot gnejsberggrundens topo
grafi och är väsentligt djupare.
Sumpskogar av den typ som avbildas i stereobild
EP 1: 4 förutsätter ett tätt underlag, i det här fallet berg
och en finkornig morän, som i terrängens lågpunkter
blir försumpad till följd av otillräcklig dränering.
Liksom försumpning indikerar finkorniga jordarter
eller berg tyder avsaknad av försumpningar i svackor
på ett genomsläppligt material, se exempel på bild 68
(s. 108).
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I mycket grova sediment - sandiga och grusiga förekommer ibland avloppslösa sjöar, som dräneras
internt utan några organiska bildningar längs strän
derna. I sediment med högre halt av finmaterial är
inte den interna dräneringen lika effektiv, och man
får här en zon med organiskt material längs strän
derna.
Bild 77 från en nord-sydlig dalgång i södra Dalarna
visar ett system av rullstensåsar med långsmala, vat
tenfyllda åsgravar på sidorna. Inom hela detta om
råde, som är bevuxet med tallskog, utgörs materialet
av grovsediment. I åsarna och deras närmaste omgiv

ning är materialet grusigt och stenigt. Åsgravarna är
nästan helt fria från strandvegetation. Den som är be
lägen mellan åsarna saknar dessutom yttre avlopp.
Hela skogspartiet saknar vidare varje form av ero
sionsmönster liksom s.k. surdråg och andra försump
ningar. Utanför skogsområdet påträffas finkornigare
sediment, vilka i stor utsträckning är odlade. De be
står främst av finsand och grovsilt, vilket bl.a. fram
går av den glesa dikningen, erosionsmönstren samt
den enhetliga gråtonen oc_h ytformen. Utmärkande för
dessa tätare sediment är också att de försumpas i be
tydligt större utsträckning, såväl i terrängens låg
punkter som längs sjöstränderna. Flygbilden visar
en torvmark A, som sträcker sig från vänsterkanten
av högmossen vid stranden längst upp i bilden och
därifrån i ett sammanhängande stråk via sjön ned mot
höger. Torvmarken följer i skogen en äldre vattenväg
och gränsar mot det skogbevuxna grovsedimentet.
Detta förhållande är ganska vanligt, särskilt beträf
fande de lätteroderade jordarterna finsand och silt.
Parallellt med vägen som utgår t.h. om högmossen
kan man iaktta ytterligare en långsträckt torvmark,
markerad B på bilden.

4.8.2

övergång torvmark-mineraljord

Förutom torvmarkstypen och terrängens försump
ningsgrad lämnar utseendet hos själva övergången
mellan torvmark och omgivande terräng ytterligare
underlag för bedömning av mineraljordens täthet.
övergångszonen kan definieras som den del av torv
marken som utbreder sig över omgivande lutande

BILD 78. Distinkt övergång mellan en brant sluttning av
sand och mo och en i det närmaste horisontal torvmark.
FIG. 78. Distinct transition between a steep s/ope of sand
and coarse si/t and a horizol1'tal peat bog.

mark, och den utgör härigenom ett mått på mineral
jordens genomsläpplighet för vatten. Detta medför att
till övergångszonen endast räknas den sluttande delen
av torvmarken, som med en mer eller mindre mar
kerad lutningsändring övergår i det flacka, öppna
centralpartiet. Detta är en viktig indikation, särskilt i
skogbevuxen terräng där torvmarker uppträder tal
rikt. Det är vidare här, liksom i föregående avsnitt,
väsentligt att man bara gör relativa bedömningar inom
ett begränsat område.
Vid bedömning av övergångszonen har man tre
faktorer att ta hänsyn till, nämligen:
lutningsförhållanden
sluttningens längd
mark- och trädvegetation

Lutningsförhållandena påverkar torvmarksbildningen
så att övergångszonens bredd minskar med ökande
lutning hos omgivande terräng, förutsatt att alla andra
förhållanden är konstanta. Vid stor lutning blir grän
sen skarp, nästan oberoende av jordartens täthet och
sluttningens storlek. Man bör därför vid bedömningen
i stället välja en flack sluttning, där olika jordars yt
a vrinning och grundvattenstånd har möjlighet att på
verka övergångszonen. Sedan får vegetationens ut
seende avgöra om man kan utsträcka bedömningen till
att gälla även områden utanför själva observations
punkten. Bild 78 visar en mycket skarp övergång mel
lan en brant sluttning av sandigt och moigt material
och en i det närmaste horisontal torvmark.
Sluttningens längd påverkar vattenförhållandena
och därigenom förutsättningarna. för bildning av orga
niska jordarter. Vid i övrigt konstanta förhållanden
gäller att ju längre sluttning, desto bredare övergångs
zon. Den för jordartstolkning ideala sluttningen är
kort och flack, så att jordartens egen vattenhållande
förmåga blir avgörande för torvbildningen. En sådan
terrängtyp påverkar också krönens mark- och träd4.8 Försumpningsgrad
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BILD 79. Smal övergångszon torvmark-mineraljord. I för
grunden en starrmosse, som närmare fastmarkskanten över
går i en rismosse med små martallar. Rismossen ansluter
utan övergångszon mot en svagt sluttande slänt av sand.
Trädbeståndet visar en distinkt förändring i höjd vid själva
gränsen.
FIG. 79. Short transition betwee11 ge11tle sand slope and
peat bog. Distinct change af tree height. Sedge peat in the
foreground.

vegetation, som får ett karakteristiskt utseende (se
vidare avsnitt 4.7.1).
Med dessa förutsättningar och begränsningar för
ögonen kan man bedöma övergångszonens utseende
och studera utseendet hos mark- och träd vegetationen.
I randområdena av många torvmarkstyper är mark
vegetationen av rismossekaraktär, dvs. den består till
stor del av olika ris, vilka på flygbilden får en mör120
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kare gråton än torvmarkernas centralpartier. I de se
nare består vegetationen huvudsakligen av ljust av
bildade vitmossor, gräs- och starrarter. Trädvegeta
tionen ute på de näringsfattiga torvmarkerna domine
ras av små, dåligt utvecklade martallar. övergångs
zonen kommer därför att karakteriseras av en mörk
markvegetation och en successivt högre och kraftigare
trädvegetation. Ju bredare denna övergångszon är,
desto tätare är den underlagrande och omgivande
jordarten. Till övergångszonen räknas härvid bara
den del av torvmarken som uppvisar någon lutnings
ändring relativt den mer eller mindre flacka orga
niska markytan. Denna lutningsändring framträder
ibland mycket distinkt men ofta bara som en långsam
ökning av lutningen. Mot grova, vattengenomsläppliga
jordarter sker övergången med en plan torvmarksyta.
Även här kan man få en successiv övergångszon ge
nom att närheten till fastare botten inverkar.
Stereobild 13: 3 visar skillnaden i övergångszonens •

utseende på finkornig morän och på grovsediment.
Båda jordarterna uppträder som svagt välvda kullar
och ryggar och är omgivna av vidsträckta torvmarker.
Förutsättningarna är här gynnsamma för att både
vegetationen på krönen och i övergångszonen skall
återspegla jordarternas vattenhållande förmåga. Mo
ränholmarna återfinns på bildernas övre del. Vegeta
tionen på krönen består av blandskog, med gran som
dominerande trädslag, och en mörkt avbildad mark
vegetation. Buskar, ris och mossor förekommer rik
ligt. övergångszonen är bred och karakteriseras av en
successivt minskande trädhöjd och en sluttande ris
mosseyta. Vid grovsedimenten i bildernas nederdel är
övergångszonen väsentligt smalare; på många ställen
saknas den helt. Vegetationen uppe på kullarna är
också av en torrare typ än på moränen. Skogen be
står övervägande av tall och markvegetationen av
ljusa lavar.
Bild 79 och 80 ger exempel på övergångszonens ut
seende från marken. De yttre förhållandena är lik
artade, frånsett jordarten.
På bild 79 ser man i förgrunden en starrmosse inom
torvmarkens centrala delar. Närmare fastmarksgrän
sen övergår den till en i det närmaste horisontal ris-

mosse, som är bevuxen med små martallar. Rismossen
ansluter utan övergångszon mot en svagt sluttande
slänt av sand. Trädbeståndet visar här en distinkt för
ändring i höjd vid själva gränsen.
Bild 80 visar en sluttande rismosse i övergångs
zonen mot en slänt av grovsilt. Trädhöjden ökar suc
cessivt in mot fastmarken, vilket utmärker de fin
kornigare jordarna.

BILD 80. Bred övergångszon torvmark
mineraljord. Trädhöjden ökar successivt
in mot fastmarken, vilket utmärker de
finkornigare jordarna. Frånsett jordarten
är de yttre förhållandena likartade dem
i bild 79.
FIG. 80. Broad transition between gentle
silr slope and peat bog. Gradual change
of tree height.
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Allmänt

Vid tillämpning av olika jordartsindikationer i sam
band med flygbildstolkning är det nödvändigt att
känna till bakgrunden till varje indikation, hur den
har uppstått och hur den påverkas av olika faktorer.
D etta gäller i särskilt hög grad de indikationer som
baserar sig på mänsklig verksamhet. Människans hand
lande påverkas av faktorer som tradi,tion, kunskap,
ekonomi och mycket annat. Vid denna typ av jord
artsindikation måste man därför vara mer restriktiv
vid tolkningen än vid de naturligt betingade indika
tionerna.
Det är också viktigt att man grundar sin jordarts
bedömning på så många indikationer som möjligt. Av
denna anledning behandlas bakgrunden till indika
tionerna utförligare i en del fall än vad som motiveras
av deras värde från jordartstolkningssynpunkt.
122
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5.2

Odlad mark

Inom odlingsområdena uppstår många av de svåraste
geotekniska problemen, eftersom jorden där främ st
består av finsediment och organiska jordar. Samtidigt
är olika typer av byggnadsverksamhet ofta koncentre
rade till dessa odlingsbygder.
Odlad mark framträder mycket tydligt, även på bil
der i liten skala, genom fältens karakteristiska mönster
med deras variationer i format och gråton. Den odlade
marken skiljer sig mycket distinkt från obruten, skog
bevuxen mark. En rad typiska element såsom be
byggelse, vägar, diken och gärdsgårdar är knutna till
den odlade jorden och underlättar identifieringen.
Odlad mark förekommer i mycket varierande ut
sträckning i olika delar av landet. I Sydsveriges slätt
bygder är mer än 90 procent av arealen uppodlad,
medan motsvarande värde i det inre av Norrland en-

<last är ca 2 procent. Nästan all odlad mark ligger
under högsta kustlinjen (HK).
Odling sker på mark av tre olika jordartstyper,
vilka man många gånger kan identifiera direkt på
flygbilden genom fältens planform. De tre typerna är
odling på sediment
odling på organiska jordar
odling på morän
•

Stereobild 9: 1 illustrerar skillnaden mellan de tre
olika typerna. Skogsområdet i övre vänstra hörnet ut
görs av rena tallbestånd med en bottenvegetation av
ljusa lavar, vilket är utmärkande för grovsediment
(sand). Intill den stora vägen kan man vid A se odlade
fält på sediment som består av övervägande finsand
och mellansand. Detta kan bl.a. utläsas av fältens re
gelbundna planform, avsaknaden av stenrösen och
träddungar, den jämna gråtonen inom de olika fälten,
frånvaron av diken samt den genomgående bäckens
erosionsmönster. Mot B tunnar sedimentet ut och
övergår successivt i en moränodling med typiska in
slag av stengärdsgårdar och enstaka träd. Fälten är
vidare små och oregelbundna. Inom odlingsområdena
vid C består materialet av organisk jord. Detta fram
går bl.a. av den täta dikningen med dess karakte
ristiska buskvegetation, den svagt flammiga, något
ojämna ytstrukturen liksom närvaron av obrukade
torvmarker vid D. Där den organiska jorden gränsar
mot minerogena sediment, såsom längs prickmarke
ringen, har man som främsta hjälpmedel förändringar
i gråton och ytstruktur. Se markbilden bild 85 (s. 130)
från samma lokal. Lägg också märke till skillnader i
trädens växtsätt och till olikheter i åns utformning i
de olika jordartstyperna.

5.2.1

Odling på minerogena sediment

Minerogena sediment är de vanligast förekommande
åkerjordarna. Den övre gränsen för att jorden skall
vara odlingsbar ligger vid en medelkornstorlek av 0,6
mm, dvs. vid gränsen mellan grovsand och mellan
sand. De grövre jordarna, grovsand och grus, har dålig
vattenhållande förmåga. De är vidare torra och nä
ringsfattiga, beroende på att partiklarna ligger löst

lagrade och därigenom medger starkare luftning och
omsättning av organisk substans. De blir också var
mare, vilket påskyndar omsättningen. Tillförd växt
näring lakas lätt ut av nederbörden.
Där ett sediment är uppodlat, är det därför sällan
grövre än mellansand. Dessa finare sediment är nästan
undantagslöst odlade om de yttre betingelserna i öv
rigt är lämpliga. Undantag är exempelvis marker med
lågt grundvattenstånd. Det omvända förhållandet är
inte heller ovanligt, nämligen att där förutsättningarna
för bebyggelse i övrigt är gynnsamma, är de icke
odlade sedimenten grövre än mellansand.
Fördelningen mellan odlade och icke odlade sedi
ment framträder vackert vid randdeltat på stereobild
12: 4. Isälven har här gått fram i den smala dalgången, •
där flera rullstensåsar sträcker sig från övre högra
hörnet på bilden. Där dalgången vidgar sig i anslut
ning till den nuvarande sjön har isälven byggt upp ett
delta. 1 dalgången består den obrukade jorden av
grovsand, grus och sten, och detsamma gäller inom
deltaytans proximala delar. De finkornigare sedimenten börjar uppträda först inom de distala partierna,
där vattenhastigheten vid sedimentationstillfället har
varit tillräckligt liten för att avsätta finkornigare jord.
Dessa odlade sediment består av finsand och silt och
förekommer endast på de områden av deltat som ligger längst från dalens mitt. Trots den lilla skalan,
1: 50 000, ser man även skillnaderna mellan sedimenten och omgivande morän längs dalgången. Gränserna är på bilderna markerade med punkter. Skillna
derna framträder främst genom olikheter i trädslag
- tall- respektive granskogsdominans - och olik
heter i trädtäthet. Liknande exempel på sedimentens
olika odlingsegenskaper finns på stereobild 9: 1 och •
bild 77 (s. 117).
På flygbilden framgår det i allmänhet av fältens
planformer om den odlade jorden är ett sediment eller
en morän. Sedimentodlingar utgörs vanligen av jämna,
sammanhängande fält med räta begränsningslinjer.
övergången mot moränområden är ofta successiv och
följer formen på dessa, och det är vanligt att man
odlar något tiotal meter även av moränmarken. Stereo
bild 9: 2 visar ski11naden mellan de sönderstyckade •
moränodlingarna i bildens överdel och de samman
hängande enheterna inom lerområdena, vilka täcker
5.2 Odlad mark
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övriga delar av området på bilderna, frånsett några
enstaka moränholmar. Gränsen mellan de två jord
artstyperna följer ungefär vägen tvärs över bilderna.
5.2.2 Odling på organiska jordar
Landets åkerareal bestod 1961 till ca Il procent
(4 000 km 2) av organiska jordar. År 1920 uppskattade
man arealen till ca 6 000 km 2. En betydande del av
torvmarksodlingarna har under denna tid sålunda
nedlagts eller överförts till produktiv skogsmark. Ned
läggningen har främst gått ut över de näringsfattiga
fi lttorvmarkerna. Av de nuvarande torvmarksod
lingarna underlagras drygt hälften av minerogena
sediment. Den övriga delen är huvudsakligen knuten
till bygder med svårbruten moränjord.
Det lämpligaste och därför mest odlade torvslaget
är dytorv (kärrtorv), som består av näringsrika, hög
förmultnade torvarter. Ca 80 procent av all odlad
organisk jord utgörs av dytorvmarker, medan andelen
filttorvjordar är endast ca 10 procent. Detta beror
på att filttorven (mosstorv) är näringsfattig, har låg
mineralhalt, alltid är sur och ofta är alltför lucker för
att vara lämplig som åkermark. Odling på dessa torv
marker förekommer mest i de nederbördsrika delarna
av västra Sverige, på sydsvenska höglandet samt i
Norrland.
Gyttjor och gyttje/eror upptar vardera ungefär 5
procent av den odlade organiska jorden och är mycket
väl lämpade till åkerjord. Dessa jordar har störst ut
bredning i Östersjöns och Bottniska vikens kustland
samt på de mellansvenska lerslätterna, särskilt runt
Mälaren och Hjälmaren.
Odlingar på organisk jord kan i flygbilderna inte
identifieras enbart med ledning av fältens form. För
att tolkningen skall bli säker måste man ta hänsyn till
sådana faktorer som läge och sammanhang i ter
rängen, vegetation, ytform, ytstruktur, gråton m.m.
Där torvmarksodlingen gränsar till en obrukad torv
mark framgår ofta odlingstypen direkt av omgiv
ningen. På grund av den ökade näringstillförseln från
det odlade området (till följd av sänkning av grund
vattenytan och kanske även konstgödning) är skogs
växten kraftigast i åkerkanterna för att successivt avta
utåt torvmarken. Man får här inte direkt sätta den
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kraftigare trädvegetationen i samband med närheten
till fast botten. Exempel på detta visas vid T på bild
84 (s. 128).

Där den odlade organiska jorden gränsar mot mine
rogena sediment har man som främsta hjälpmedel
förändringar i gråton och ytstruktur. Härvid måste
man studera gråtonsförändringar inom samma fält,
eftersom gråtonen hos olika fält varierar med grödan.
Gränsen avbildas olika under olika årstider och växt
förhållanden. På flygbilder återges frilagd organisk
jord mörk på grund av sin egenfärg och stora vatten
hållande förmåga. På odlade fält där marken är be
vuxen kan den organiska jorden återges med såväl
mörk som ljus gråton, beroende på typen av växtlig
het. Det är egentligen bara i växande gröda som grå
tonsvariationerna inte framträder särskilt väl, framför
allt i bilder tagna på försommaren. När grödan är hög
och tillväxten mer eller mindre har avstannat, fram 
träder gränsen igen, men inte så markant som när
jorden är frilagd. Orsaken till gråtonsdifferensen kan
vara skillnad i mognad eller inslag av främmande
växtslag, som fordrar olika miljöer. På stubbåkrar
börjar gräset växa fortare på den organiska jorden,
och det uppstår små, svagt utbildade tuvor, vilket ger
markytan en viss struktur. På oplöjd organisk jord
förekommer ofta gammalt, ,liggande gräs, som medför
att marken avbildas intensivt ljus. Gräset ligger i regel
inte jämnt fördelat, utan mellan de ljusa fläckarna
framträder den fuktiga, mörkare organiska jorden.
Exempel på förhållandena i föregående stycke finns
bl.a. på stereobild 1: 2 med tillhörande markbilder 27 •
och 28 (s. 52 f.).

5 .2.3

Odling på morän

Moränjordar uppvisar mycket olika odlingsegenska
per, främst beroende på mängden finmaterial och på
blockrikedomen. De grova moränerna, sandig och
grusig morän, är olämpliga från odlingssynpunkt
eftersom de dels ofta är blockrika, dels bara inne
håller en liten halt finmaterial. Den sandig-moiga
moränen är den vanligaste moräntypen. Den håller
vanligen några procent lera och även i övrigt något
finmaterial och har därför ganska god närings- och
vattenhushållning. Efter sten- och blockröjning kan

BILD 81. Markbild från stereobild 5:1. I förgrunden den
figurplöjda moränkullen med dess steniga yta och ett av
blockupplagen. I fonden syns den lerfyllda sänkan med ett
tunt organiskt lager i ytan.
FIG. 81. Ground picture from stereograph 5:/. In the fore
ground, cultivated moraine. Notice the block heap. In the
backgrou11d, clay overlaid by a 1/Jin organic layer in the
depression.

den vara en tämligen god åkerjord. Svagt lerig morän
och grov morän/era är utmärkta odlingsjordar. De
förekommer i anslutning till kalkstens- och lerskiffer
områden i bl.a. Jämtland, Dalarna, Närke, Västergöt
land och Skåne. Morän/era med högre lerhalt påträf
fas huvudsakligen inom sydvästra Skånes baltiska mo
ränområde. Den utgör en högklassig odlingsjord och
är därför intensivt brukad.
Frånsett rena moränleror får en odlad morän en

mer osammanhängande yta jämfört med övriga ode lingsjordar, vilket framgår av stereobild 9: 1 och 9: 2.
Fälten är ofta små och oregelbundna och begräns
ningslinjerna mot obruten moränterräng ojämna. över

gången mot odlade sediment är i regel successiv och

därigenom svår att exakt fastställa så väl i flygbilder
som i terrängen. Inom de odlade moränmarkerna, så

väl i fältens kanter som på odlingsytorna, förekommer
ofta sten- och blocksamlingar, kring vilka växer träd
dungar och enstaka träd. Stenarna och blocken är
många gånger dolda av träd vegetationen.

På fälten kan man ibland iaktta enstaka kvarläm
nade stora block. Om dessa block till större delen lig
ger nedsänkta i jorden kan de vara svåra att skilja
från berghällar. Båda framträder då som ljusa fläckar
utan skugga, och man kan ofta se hur spåren efter
jordbruksredskap viker av kring dem. Exempel på
dessa små flacka berghällar i jämnhöjd med markytan
finns på stereobild 3: I, 6: 3 och 6: 4 samt bild 59 ED
(s. 98). Längs vägar och diken kan blocken vara upp
lagda i stengärdsgårdar. I vissa områden, bl.a. i Väst
sverige och i Skåne, förekommer de dock som sten
gärdsgårdar på finsediment, hundratals meter från
närmaste moränmark. Se exempel på detta i stereobild
3: 3, där stengärdsgårdar finns ute på lerområdena.
@
Vid små odlingsenheter, vanligt exempelvis inom
Norrlandsterrängens område, läggs blocken till stor
del i den omgivande skogen. Denna odlingstyp på
träffas vanligen på krönen av moränhöjderna eller i
5.2 Odlad mark
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BILD 82. Tunn lera med blockupplag och uppstickande
block från underlagrande morän. Från stereobild 5:3.
FIG. 82. Thin c/ay with block heaps and blocks julting out
from the underlying moraine. From stereograph 5:3.

sydsluttningar, där finmaterialhalten respektive de kli
matiska förutsättningarna är gynnsammare än inom
låglänta partier. Se bild 84 (s. 128).
•
Stereobild 5: 1 ger exempel på en odlad moränyta
med sammanhängande, regelbundet avgränsade fält
och kvarlämnade stora block. Det småkulliga området
med ljus, flammig gråton till vänster i bilden utgörs
av morän. Den flammiga gråtonen återspeglar mark
ytans upptorkning. Till skillnad från lera, som också
får en flammig gråton, är de ljusa nyanserna strängt
bundna till moränkullarnas krön och de mörka till
svackorna. På ett av fälten kan man iaktta figurplöj
ning, vilket tillsammans med flammigheten, den något
ojämna ytstrukturen och den tydligt positiva ytformen
indikerar att jordarten är en finkornig morän och inte
ett tunt lerlager med uppstickande block, med vilket
den närmast skulle kunna förväxlas. Till höger i bil
den är gråtonen mer enhetligt mörk i terrängens låg
partier, och här kan man också iaktta täckdiken. Jord126
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arten består här av lera, överlagrad av ett tunt lager
organiskt material i anslutning till det öppna diket.
Bild 81 från samma område som stereobild 5: 1
visar i förgrunden den figurplöjda moränkullen med
dess steniga yta och ett av blockupplagen. I fonden
syns den •lerfyllda sänkan med ett tunt organiskt lager
i ytan. Stenmaterialet ger på stereobilden moränom
rådets markyta en något ojämn ytstruktur, som inte
lerytan uppvisar.
Stereobild 5: 3 och markbilden från samma lokal, •
bild 82, visar liksom föregående bilder ett odlat om
råde med uppstickande block och blockupplag, vilket
skulle kunna tolkas som en odlad moränmark. De
båda områdena ser skenbart lika ut på flygbilderna.
Det finns dock väsentliga olikheter. Det odlade om
rådet på stereobild 5: 3 lutar svagt från moränryggen
i bildernas underkant ned mot A utan några plötsliga
lutningsändringar. Ytstrukturen är mycket jämn. Inom
de fält där man kan iaktta täckdiken är markytan fri
från vegetation. Markytan visar här tecken på en
ojämn upptorkning som inte är strängt bunden till
topografin. Såväl ytform, ytstruktur, täckdikning som
ytupptorkning är karakteristiska för lera. Blocken och
blocku pplagen, som ibland är dolda av träd och buskar,
visar att leran är ganska tunn. Blockansamlingarna

•

är talrikast nära morängränsen och avtar ju längre ut
på lerområdet man kommer. Detta indikerar att ler
mäktigheten successivt ökar. Det odlade moränområdet på stereobild 5: 1 uppvisar tydliga avvikelser i
fråga om ytform, ytstruktur, dikning, plöjning och
ytupptorkning, vilket gör det möjligt att i flygbilderna
skilja mellan jordarterna i dessa två områden.

BILD 83. Lokalisering av bostadsbebyggelse till fastmarks·
ryggar (A) och till de grunda partierna i förlängningarna
under finsedimenten. Inom torvmarkerna och finsedimenten
förekommer endast lador och lätt bebyggel5e (B).
FIG. 83. Concentration of houses to the shallow sediments
in the extension of the ridges of rock and moraine (A). In
areas of organic material and fine sediments, 011/y small
barns are seen (B).

0

5.2.4

Lokalisering av bebyggelse

Inom odlingsområdena ger de enskilda gårdarnas pla
cering en viss vägledning för bedömning av jorddjup
och jordarter. De krav man har ställt på platsen för
bosättning är bl.a. närhet till odlingsbar mark, torrt
läge, tillgång till vatten och en god byggnadsgrund för
boningshus och större ladugårdar.
I gränsen mellan morän eller grovsediment och de
odlade finsedimenten är dessa villkor uppfyllda. Be
byggelsen är här främst koncentrerad till den grövre
jorden strax innanför denna gräns. Exempel på detta
ger stereobild 4: 3. Bebyggelsen ligger här på gränsen •
mellan siltslätten och morän- och bergterrängen, me
dan fast bebyggelse saknas ute på det odlade området.
Ute på sedimentområdena påträffar man vanligen
bebyggelsen där finsedimentens mäktighet är ringa

500m
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BILD 84. Lokalisering av jordbruksbebyggelse till morän
höjdernas krön. Bebyggelsen ligger på sydsluttningen av en
stor höjd, vars högsta punkt (A) ligger ca 110 m över sjöar
nas yta. (A) moig morän med gran som dominerande träd
slag, (B) getryggås omgiven av torvmarker, (C) moränback
landskap med storblockig, grov morän, gles tallvegetation
och ljus markvegetation, (T) torvmark. Lägg märke till den
väsentligt olika återgivningen av moränområdena (A) och (C).
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FIG. 84. Area above the highest coastline in the north af
Sweden. (A) fine-grained moraine, (B) supra-aquatic esker,
.(C) coarse-grained moraine, (T) cultivated sedge peat. Notice
tlze great differences in the representation af areas (A) and
(C) in the aerial picture.
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•
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•

eller där grundläggning har kunnat ske direkt på grov
sediment, morän eller berg. Man kan t.ex. som på
stereobild 4: 2 se hur bebyggelsen har förlagts i en
lång rad längs en svagt utbildad rygg. Den är en fort
sättning på en långsträckt rygg, som sträcker sig flera
hundra meter utanför området på bilderna. Avstån
det till fast botten ~r här litet. Att det är en fastmarks
rygg som ligger nära markytan styrks av några an
stående moränholmar.
Lador och bodar ställer i regel små krav på under
lagets beskaffenhet. De kan därför placeras efter be
hov och påträffas ofta ute på åkrar och ängar, många
gånger på torvmarker, se t.ex. stereobild 10: 3 och
11 : 1 samt bild 83. Detta är särskilt vanligt i norra
delen av landet, där ladorna kan ligga mycket tätt.
I områden med moränholmar förläggs de dock ofta
på dessa.
Till bebyggelselokalisering måste man också räkna
vad som sagts i avsnitt 5.2.1 angående förutsättningar
na för en permanent bebyggelse på land sbygden.
Denna är huvudsakligen knuten till våra jordbruks
bygder, dvs. till områden med odlingsbara jordar.
Dessa består till viss del av morän- och torvmarker,
men främst av sediment. Vid kornstorlekar under
stigande 0,6 mm är sedimenten nästan alltid odlade.
Omvänt gäller att icke odlade sediment, där förhållan
dena i övrigt är gynnsamma, vanligen består av frak
tioner som är grövre än mellansand. Se exempel på
detta i stereobild 9: I och 12: 4 samt bild 77 (s. 117).
Inom rena moränområden, dvs. huvudsakligen över
HK, är jordbruket vanligen knutet till moränhöjder
nas krön. De klimatiska förutsättningarna är här för
delaktigare än i terrängens lägre delar, samtidigt som
moränens sammansättning också är gynnsammare.
I storkuperade områden är moränen på höjderna van
ligen en normalblockig eller blockfattig, finkornig mo
rän. Den dominerande kornfraktionen är mo. På dal
bottnarna är moränen däremot ofta blockrik och san
dig eller grusig. Den är här en verklig ytmorän, medan
den på höjderna är en bottenmorän.
Lokalisering av jordbruksbebyggelse till morän
höjdernas krön framgår av enkelbilden bild 84. Be
byggelsen ligger här på sydsluttningen av en stor höjd,
vars högsta punkt A ligger ca 110 m över sjöarnas
yta. Moränen är moig med jämn ytform. Enstaka
9 -

Flygbildstolkning

block framträder på krönet. Gran är det dominerande
trädslaget och framträder även i enkelbilden genom
sin mörka gråton och hårda skugga mellan träden. I
kanten av det breda högslättområde som täcker res
ten av bildytan kan man se en smal getryggås B, om
given av torvmarker. Slättområdet upptas i övrigt av
ett moränbacklandskap C av storblockig, grov morän.
Det grova, torra materialet kan identifieras genom
sådana indikationer som kuperad ytform (framgår i
enkelbilden av skuggningen), hög blockhalt, gles tall
vegetation, ljus markvegetation och fåtaliga försump
ningar. Lägg märke till den väsentligt olika återgiv
ningen av moränområdena A och C som den fram
träder redan i enkelbilden.

5.3 Dikning
5.3.l

Dikningsbehov på åkerjordar

De indikationer som man kan få av sambandet mellan
torrläggningsbehov och ytlig jordart grundar sig hu
vudsakligen på utformningen av detaljav'vattnings
systemet, de s.k. tegdikena. Denna detaljdikning kan
utföras enligt två huvudprinciper, öppen dikning och
täckdikning.
Behovet av dikning bestäms främst av faktorerna
nederbörd och klimat
terrängförhållanden och grundvattenstånd
jordartens vattengenomsläpplighet
Vid varje bedömning av jordarten med ledning av
torrläggningsbehovet måste hänsyn tas till inverkan
av dessa faktorer.
Nederbörd och klimat uppvisar stora variationer
inom landet. Tillsammans bestämmer de nederbörds
överskottet, dvs. skillnaden mellan nederbörd och av
dunstning. Detta nederbördsöverskott avleds antingen
som ytvatten eller infiltreras i marken som grundvat
ten. På plan mark infiltreras grovt räknat på sand
jordar ca 90 procent, på moräner och mojordar ca 30
procent, på mjälajordar ca 20 procent och på lera
och berg ca 10 procent av nederbörden. Dessa värden
varierar med bl.a. nederbördens varaktighet, med
topografin samt inte minst med förekomsten av ett
tunt matjordslager, som reducerar dessa värden till
5.3
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BILD 85. Torvmarken (C) från stereobild 9:1 med tät dikes~
vegetation, som upphör i gränsen mot mineraljord. Efter det
att flygbilden togs har man planterat in tallskog. Denna har
nästan helt gått ut inom torvmarken.
FIG. 85. Cultivated organic deposit with dense ditch vegeta~
tion. From stereograph 9:1.

ungefär hälften. I västra delen av Sverige, som har hög
nederbörd och övervägande täta leror, finleror, är
dikningsbehovet därför väsentligt större än i östra
delen, som har låg nederbörd och mer vattengenom
släppliga leror, grovleror. Fält i norrläge torkar upp
betydligt långsammare än fält i söderläge, dels på
grund av mindre avdunstning, dels därför att tjälen
binder jorden olika länge. Fält i norrläge fordrar där
för tätare dikning.
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Terrängförhållanden spelar en stor roll såväl för
grundvattenståndet som för tillrinningens och avrin
ningens storlek. Fält nedanför en sluttning har större
dikningsbehov än vad jordarten normalt skulle ha,
eftersom de får ett ökat vattentillskott av såväl yt
som grundvatten. Tillrinningen är bl.a. beroende av
sluttningens längd, lutning och vattengenomsläpplig
het. Om sluttningen utgörs av berg, finkorniga sedi
ment och moräner avrinner det mesta vattnet som
ytvatten. Om sluttningen består av grovt friktions
material är ytavrinningen mindre på grund av ökad
infiltration. I långa eller branta sluttningar av grovt
material minskar dock infiltrationens betydelse.
Ytvattnet kan avledas genom avskärande diken,
vilket inte alltid är möjligt med grundvattnet. Fält
som bildar avgränsade sänkor i terrängen kräver in
tensiv dikning, oberoende av jordarten, på grund av

det vattensjuka läget. Tolkningsmöjligheterna blir
härigenom begränsade. Sluttande fält behöver inte
dikas så intensivt, eftersom en stor del av vattnet
avrinner som ytvatten på bred front.
Torrläggningsbehovet växlar mycket beroende på
jordarten. Ju tätare och därn1ed mindre vattengenom
släpplig en jord är, desto större är behovet av dikning.
Av minera/jordarterna är lera därför den jordart som
fordrar den intensivaste dikningen. På dessa täta
jordar är det huvudsakligen ytvattnet som avleds. I
finsand- och siltjordar syftar dikningen också till av
ledning av grundvattnet. För jordar av grovsediment
är dikningsbehovet obetydligt, eftersom dessa jordar
ofta är självdränerande.
Torvmarksodlingar har mycket varierande torr
läggningsbehov. Högförmultnad torv kan fordra sam
ma intensiva dikning som lera på grund av sin låga
vattengenomsläpplighet. Torrläggningsbehovet är vä
sentligt mindre hos lågförmultnad torvjord, som har
en mer porös, vattengenomsläpplig uppbyggnad. Vissa
porösa kärrjordar blir fullt tillräckligt torrlagda ge
nom tegdiken med ända upp till 80-100 m inbördes
avstånd. På grund av de stora sättningar som en
detaljdikning av torvmark medför är täckdikning
mindre vanlig på odlingsenheter som består av iso
lerade torvmarker. På organisk mark i anslutning till
lerområden förekommer dock denna dikningsmetod.
På näringsfattiga torvmarker kan man mycket ofta
observera en tät dikesvegetation, främst av buskar,
medan sådan vegetation saknas i angränsande od
lingar på mineraljord. En rimlig förklaring kan vara
att grödan på torvmarksjorden har dålig växtkraft på
grund av brist på näring. I dikeskanterna är närings
förhållandena gynnsammare genom den förmultnings
process som vattenavledningen medför, och ogräs och
buskar får här lättare fotfäste. En kraftigt växande
gröda såsom på mineraljordar verkar däremot häm
mande på ogräs- och buskvegetation av detta slag. Se
bild 18 (s. 41).
EII
Stereobild 11: 1 visar två intensivt dikade torvmarker med karakteristisk buskvegetation i dikena.
I mitten på den största torvmarken är jorden inte
odlad. Mellan de båda torvmarkerna består jorden i
den något högre liggande terrängen av finsand. Fäl
ten är här nästan helt odikade.

Markbilden bild 85 är fotograferad vid torvmarken
C på stereobild 9: 1, som visar flera exempel på torv- •
marksodlingar med buskvegetation i dikena. Man ser
hur denna buskvegetation upphör i gränsen mellan
organisk jord och mineraljord. Efter det att flygbil
den togs har man planterat in tallskog på odlingen.
Tallskogen _har, som framgår av markbilden, nästan
helt gått ut på torvmarken.
På åkrar där man har slutat att bruka marken får
man, oberoende av jordarten, en snabb invandring av
först lövträd och sedan gran. Invandringen sker över
hela ytan med början från den äldre skogen. Den
torvmarksindikerande buskvegetationen uppträder
däremot bara i dikena. För att snabbare utnyttja
marken för barrträdsproduktion planteras den ofta
med gran. Planteringen sker i raka rader. Den kan
på fuktiga marker göras i upp- och ned vända tiltor,
vilka har plöjts upp radvis.
På flygbilder av områden med gyttja och gyttjeleror
kan man ibland se ett mönster av permanenta spric~
kor, vilka medför att jorden blir självdränerande och
endast sällan behöver detaljdikas. Dessa spricksystem
utbildas vid snabb uttorkning, t.ex. inom områden
som står under vatten en kort tid.
Stereobild 11: 2 visar ett sådant gyttjeområde, som E11
under våren står under vatten. Innanför den prickade
linjen kan man se en mängd sprickmönster, sprick
rosor och tunna raka streck. Tegdiken saknas inom
hela området. Det dikesliknande mönster som bl.a.
förekommer på det fläckiga fältet överst i gyttjeom
rådet utgörs av slutfåror, se vidare avsnitt 5.4.1.
överst i bilden dominerar leran, och på båda sidor
om den tvärgående vägen längst ned består det odi
kade, torra och figurplöjda materialet av sand, som i
sin tur vilar på lera. I anslutning till det nedre genom
gående diket kan man se ytterligare en torvmark, som
här har fyllt igen en gammal åfåra. En förutsättning
för att sprickmönstret skall framträda på flygbilden
är att marken inte bearbetas, då visserligen jordarten
fortfarande är självdränerande men själva sprickorna
är övertäckta i markytan. I det övre plöjda fältet
överst inom gyttjeområdet kan man därför inte iaktta
några sprickor. Detta är också förhållandet på stereobild 12: 3, från vilket område bild 86 är hämtad.
•
Sprickorna kan ibland vara decimeterbreda. Vanli5.3
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Härigenom lyfts det övre markskiktet upp, varvid
växternas rötter kan slitas av. Detta ger sig till känna
genom att den höstsådda grödan på vårbilder får
vegetationsfria, mörka fläckar. Skadorna är knutna
till svackor i markytan och kan observeras som fläc
kar på flygbilder tagna inom någon månad efter snö
smältningen.

5.3.2 öppen dikning på åkerjordar

BILD 86. Sprickbildning i gyttja, överst torr bladgyttja. Från
stereobild 12:3.
FIG. 86. Permanent mud cracks due to drying. Laminated
structure of the dry mud (top).

gen är de dock någon eller några centimeter, som
framgår av bild 86. Det är således inte själva sprickor
na som framträder på flygbilderna. Spricksystemet
medför att tuvbildningen på dessa vattensjuka marker
får en viss orientering. Det är de gyttjiga, vatten
fyllda delarna mellan dessa tuvor som ger mönstret.
Bild 87 visar en annan jordartsindikerande faktor
som har samband med jordens dikning, nämligen s.k.
isbränna. Denna uppträder på täta eller dåligt dikade
jordar, främst ler- och silthaltiga jordar. Genom upp
frysning bildas horisontella isskikt nära markytan.
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Som framhölls inledningsvis i avsnitt 5.3.1 skiljer man
på två dikningsprinciper när det gäller detaljavvatt
ningssystemets utformning, nämligen öppen dikning
och täckdikning.
Den öppna dikningen är den äldsta av de båda
metoderna. Härvid delas fältet genom tegdiken i
smala tegar. (Dessa tegar skall inte förväxlas med
dem som läggs upp i samband med tegplöjning, se
avsnitt 5.4.1.) Från tegdikena, som främst avser att
uppfånga ytvattnet, avleds vattnet till större avlopps
diken. Förutom dessa diken finns s.k. laggdiken med
uppgift att avleda vattnet från omgivande odikad
mark. Saknas detta laggdike utan att tecken på torr
läggningsbehov föreligger, indikerar detta grovt mate
rial i den omgivande marken.
Ytterligare en typ av dike som kan underlätta jord
artsbedömningen är de s.k. avskärningsdikena. Dessa
har till uppgift att avskära vatten inom fälten och
ligger ofta i övergångar från starkare fall till svagare.
Avskärningsdiken kan också bli nödvändiga på stora
fält utan fällbrott. De inbördes avstånden mellan av
skärningsdikena eller mellan dessa och lagg- eller av
loppsdiken kan på vattengenomsläpplig jord uppgå
till 200-250 m eller mer. På tät jord i plana lägen
överstiger tegens längd sällan 150 m.
Fullständig tegdikning av gammal typ finns numera
endast kvar i vissa trakter av Västergötland, Småland
och Norrland. Delar av de gamla, öppna dikessyste
men finns emellertid kvar i mycket stor utsträckning i
olika delar av landet. Det är sålunda vanligt att man
vid täckdikning har bibehållit de mindre bruknings
hindrande dikena, främst laggdikena.
Fastighetsgränser markeras inom odlingsområden
ofta av öppna diken. I trakter med smala skiften kan
man därför träffa på jord som är mer tätdikad än

vad som är normalt för jordarten i fråga. Detta är
vanligt i Dalarna och Värmland, men förekommer
sannolikt också i andra landskap.
5.3.3

Täckdikning på åkerjordar

Täckdikning ger väsentliga fördelar jämfört med den
öppna dikningen. Bland de vinster en övergång till
täckdikning ger kan nämnas att man får större sam

manhängande brukningsenheter, att dräneringen för
bättras genom att den kan göras djupare och att
jordarealen ökar med upp till I 0-20 procent.
Vid täckdikning kopplas de olika dikena samman
till ett jordtäckt dikessystem, som består av dels
grenledningar, dels stamledningar. Grenledningarna
motsvarar den öppna dikningens tegdiken. De kan ut
läggas på flera olika sätt. Förr lade man dem i paral
lella system vinkelrätt mot nivåkurvorna, medan de
numera vanligen läggs snett över sluttningen. Ett annat

sätt är att lägga dikena i ett fiskbensmönster. Det är
inte alltid nödvändigt att dikena läggs parallellt med
varandra på sinsemellan lika avstånd. I många fall
räcker det att lägga ledningarna i befintliga svackor,
s.k. behovsdikning.
Förutom dikesavstånden (se följande avsnitt) är
sättet att dika indikerande för jordarten. Eftersom
lerjordarna fordrar den tätaste dikningen, är det ock
så här som man först har ersatt de öppna dikena
med täckdiken. På grova jordar framträder sällan
täckdikena. Detta kan man exempelvis iaktta på en
täckdikad, högt liggande lera. som inom samma bruk
ningsenhet gränsar till en sandjord på lägre nivå. På
bilderna ser man här hur dikesmönstrets gråtoner
försvagas i övergången och helt försvinner i det grova
materialet. Något generaliserat kan man alltså säga
att förekomst av täckdiken på flygbilden direkt tyder
på lera. Detta har visat sig stämma mycket väl, även
om undantag förekommer.

BILD 87. Isbränna på otillräckligt <likad
lera.
FIG. 87. Frost damage to vegetation
due to insufficiently drained clay.
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Från marken är det under större delen av året i
regel omöjligt att se om ett fält är täckdikat och var
grenledningarna ligger. På flygbilder framträder dessa
däremot mycket tydligt under större delen av fotogra
feringssäsongen. Täckdiken återges vanligen som
tunna linjer med ljusare gråton än fältet i övrigt, be
roende på vegetations- och fuktighetsförhållanden.
Identifieringen försvåras när marken antingen är så
vattenmättad eller så uttorkad att gråtonsdifferenserna
försvagas eller försvinner helt, eller när den växande
grödan jämnar ut tonkontrasterna. Man kan ofta se
flera täckdikningssystem på samma fält, härrörande
från olika täckdikningsföretag. Exempel på täckdikningsmönster finns på stereobild 1: 2, 5: I, 5: 3, 9: 3

TABELL 9. Dikestäthet och typ av diken på olika jordarter
med plan eller svagt sluttande markyta
Jordart

Dikestäthet och typ av diken

Lera

Täckdikning eller tät öppen dikning

Silt (finmo, mjäla)

Tät öppen dikning

Finsand (grovmo)

Gles öppen dikning

Mellansand

Ingen dikning

Högförmultnad torv

Tät öppen dikning

Lågförmultnad torv

Gles till mycket gles öppen dikning

Gyttja

Ingen dikning där permanenta
torksprickor uppstått, annars som
för lera

m.fl.

5.3.4

Dikesavstånd på åkerjordar

Avståndet mellan öppna diken respektive grenled
ningar sammanhänger, med hänsyn tagen till ovan
relaterade faktorer, främst med jordens vattengenom
släpplighet. Ju mer genomsläpplig jorden är, desto
lägre blir grundvattenytan mellan två diken och desto
längre kan dikesavstånden vara. Vattengenomsläpp
ligheten beror inte enbart på jordens kornstorleksför
delning utan också på kornskelettets uppbyggnad.
Två lerjordar med likartad kornstorleksfördelning
kan sålunda ha helt olika permeabilitet och därmed
olika dräneringsbehov, beroende på skillnader i struk
tur. Det går därför inte att direkt bestämma en korn
fraktion genom att mäta dikesavstånden. Dikestäthe
ten ger emellertid ändå en god uppfattning om jor-

dens permeabilitet. Tabell 8 visar de rekommenderade
inbördes avstånden mellan såväl öppna diken som
täckdiken på plan mark. På betesvallar kan avstån
den vara 20-30 procent större.
Av praktiska skäl har man inte alltid kunnat till
lämpa de kortaste avstånden vid öppen detaljdikning,
och det är också därför som lerjordarna först blev
täckdikade. De i tabell 8 angivna siffrorna kan tjäna
som riktvärden. De får däremot inte användas för att
direkt ur ett uppmätt dikesavstånd härleda en viss
jordart - detta på grund av det stora antal faktorer
som påverkar detaljavvattningssystemets utformning.
För tolkningsändamål är den relativa indelningen för
plan och svagt sluttande mark i tabell 9 fullt till
räcklig.

5.3.5

TABELL 8. Rekommenderade dikesavstånd på åkerjordar
med plan markyta
Jordart

Dikesavstånd

m
Finlera och mellanlera
Grovlera och silt {finmo, mjäla)
Finsand {grovmo)
Mellansand
Högförmultnad torv
Lågförmultnad torv

134

5.3

Dikning

12-15
15-25
20-30
Ingen dikning

15-25
30-50

Dikning av skogsmark

Vid skogsavverkning på täta, vattenhållande jordar
rubbas vattenbalansen genom att de vattenupptagan
de träden försvinner. I områden med hög humiditet,
dvs. där klimatet utmärks av låg sommartemperatur
och hög nederbörd, inträffar ofta försumpning av
hyggena vid slutavverkningen. För att förhindra den
na försumpning och kompensera skogsbeståndets drä
nerande effekt utför man hyggesdikning, eller skydds
dikning som den också kallas.
Stereobild Il: 3, från ett område i trakten av Bastuträsk, visar ett exempel på sådan skyddsdikning inom
det stora kalhygget, där jorden består av moig morän.

$

5.3.6

Dikning av torvmarker för skogsproduktion

Skogsdikning har pågått i Sverige sedan mitten av
1800-talet, till en början i begränsad omfattning.
Under tiden från sekelskiftet fram till första världs
krigets utbrott samt under 1920- och 1930-talen var
dikningsverksamheten som intensivast, och ett stort
antal torvmarker torrlades. Det var emellertid inte
enbart för att vinna ytterligare mark för skogspro
duktion som detta skedde. Man avsåg också att för
hindra den fortskridande försumpning av fastmarks
områdena som man då ansåg pågå. Dikesavstånden
uppgick ofta till något eller några hundratal meter.
Trots lång väntetid ligger dock ett mycket stort
antal av dessa skogsdikade torvmarker trädlösa eller
nästan trädlösa . Enda resultatet av dikningen är en
trädrad som växer på de uppgrävda torvmassorna.
Att skogsproduktionen uteblivit beror på att dessa
torvmarker är alltför näringsfattiga och att torven är
så mäktig, att trädrötterna inte har kunnat nå ned till
underliggande mineraljord.
Den metodik som i dag tillämpas vid skogsdikning
påminner mycket om den som används inom jord
bruket. Avstånden mellan de skogliga tegdikena varie
rar från 20-25 m för rismossar till 60-70 m för
kärraktiga sumpskogar. För dikningsarbetet används
vanligen plog eller grävmaskin. De främsta motiven
för dikningsarbeten i dag är att överföra impediment
till produktiv skogsmark eller att förbättra produk
tionen på försumpade marker. I det följande redogörs
något förenklat dels för de förutsättningar som krävs
för denna typ av skogsdikning, dels för den nytta
man kan ha av de olika dikningsmetoderna vid jord
artsbedömning.
Torvmarkernas lämplighet för skogsdikning är
främst beroende av klimat, näringsförhållanden, av
vattningsmöjligheter och torvdjup. Ett varmt och
torrt klimat är gynnsamt både för torrläggning och
för torvens nedbrytning och omvandling. Med stigan
de höjd över havet och tilltagande nordlig breddgrad
försämras möjligheterna till dikning av sumpskogar
och myrar. Torvmarker som lutar mot söder är där
för gynnsammare dikningsobjekt; särskilt gäller detta
i höglänta områden och i norra Sverige.
Torvmarkens förråd av växtnäringsämnen är av-

görande för dess produktionsförmåga efter dikning.
Näringsförhållandena påverkas också av torvmarks
vattnets ursprung och omgivande skogsmarkers bör
dighet. översilningstorvmarker är därför lämpligare
dikningsobjekt än nederbördsbetingade torvmarker.
I näringsfattiga torvmarker, typ rismosse och starr
mosse, har torvdjupet stor betydelse för möjligheter
na till en uthållig skogsproduktion. Djupet bör här
inte överstiga 0,5-1 m. I näringsrika torvmarker, typ
kärr, är torvens näringsförråd i allmänhet tillräckligt
för att man skall få en uthållig skogsproduktion. Tor
vens mäktighet har här inte lika stor betydelse.
Avvattningen av en torvmark sker främst med
hjälp av avskärande diken, som förhindrar inmatning
av vatten i torven. Bortskaffandet av vatten ur torven
sker genom tegdikning och genom avdunstning. Av
dunstningen underlättas om torvmarken är skogbe
vuxen. I täta, välförmultnade torvslag sker vattenin
matningen långsamt, medan den i luckra, svagt för
multnade torvslag sker snabbt. Torvmarker vilkas yt
liga lager huvudsakligen består av tät, välförmultnad
torv är därför de gynnsammaste dikningsobjekten.
I torvmarker som underlagras av täta jordarter,
t.ex. silt, lera och finkornig morän, sker ingen eller
endast obetydlig inmatning av grundvatten under
ifrån genom mineraljorden. Vattnet kommer här nästan
uteslutande från omgivande fastmark. Vid denna la
gerföljd kan man därför iaktta avskärande diken, s.k.
laggdiken, helt nära övergången mellan torvmark och
fastmark.
Består underlaget av en vattengenomsläpplig jord
art, såsom grus, sand eller en grov morän, sker in
matning i torvmarken till stor del underifrån genom
det vattenförande mineraljordslagret. Vid denna typ
kan man i flygbilderna se hur vattnet har fångats upp
och avletts genom upprepade avskärningar.
Stereobild 11: 4 från ett av SCA:s försöksfält norr •
om Sollefteå visar de två olika sätten att dika, dels
det äldre systemet med ca 200 m inbördes avstånd
mellan dikena, dels det som numera används med
dikesavstånd på 25-30 m. Torvmarkerna utgörs av
näringsfattiga blandmyrar; närmast skogen påträffas
den mörkare rismossen, medan starrmossen i torv
markernas centrala delar avbildas i ljusare gråton.
Man kan också se det dåliga resultatet av den gamla
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dikningen, där träden bara växer i närheten av själva
diket, frånsett några partier i anslutning till det stora
centrala myrstråket. Endast inom dessa senare delar
har torvdjupet således varit litet. Det moderna dik
ningssättet återspeglas i det täta systemet av diken
med inbördes avstånd på 25-30 m. Näringstillförseln
har här skett genom konstgödsling av de ursprung
ligen näringsfattiga torvmarkerna. De skogbevuxna,
parallellorienterade ryggarna utgörs av drumliniserad
moränterräng. Också dessa ryggar är dikade, vilket
tillsammans med träd- och markvegetationen indikerar
en tät, finkornig morän.

5.4 Brukningsmetoder
5.4.1

Plöjning

Plöjning kan utföras enligt olika metoder. Bland dessa
märks tegplöjning och figurplöjning. I det följande be
handlas tegplöjningen, emedan det härvid uppkomna
mönstret av slutfåror lätt kan förväxlas med diken,
och figurplöjningen, eftersom den ofta är direkt jord
artsindikerande.
Tegplöjning är den i Sverige vanligaste metoden.
Den förekommer både på täta och på vattengenom
släppliga jordar. Vid tegplöjning indelas fältet i tegar
om 20--40 m bredd. (Benämningen teg har inte sam
ma innebörd vid tegplöjning som vid tegdikning, se
avsnitt 5.3.2. Vid tegdikning är indelningen i tegar
med mellanliggande diken permanent, medan fältet
vid tegplöjning bara är tillfälligt indelat.) Tegarna
läggs i markens lutningsriktning för att underlätta av
ledande! av dagvatten i plogfårorna. Vid starka lut
ningar i erosionsbenäget material förekommer att te
garna läggs vinkelrätt mot lutningen för att förhindra
bortspolning av jord. Där lutningsförhållandena inte
spelar någon roll läggs tegarna i fältets längdriktning,
eftersom antalet vändningar då blir mindre. Fältet
byggs på detta sätt upp av omväxlande tegryggar och
slutfåror och omges av vändtegen, som plöjs sist.
Bild 88 visar inom det stora, ljusa fältet A hur teg
plöjningen läggs upp. Vändtegarna syns vid tegarnas
kortändar.
Slutfåror bildas genom att de plöjda tiltorna är
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fällda åt olika håll där tegarna möts. Djupet är endast
ett par decimeter. Eftersom slutfårorna p.g.a. vänd
tegen är avskurna från avloppsdikena, saknar de be
tydelse för ytvattena vledningen. I täta jordarter,
främst lera, inom de nederbördsrika västra delarna av
landet används de dock som diken. Därvid fordras
att man gräver utlopp åt dem genom vänd tegen.
På flygbilden kan det ibland verka svårt att skilja
slutfåror från diken. Risken är därvid att jorden be
döms som alltför tätdikad. Det finns dock ett par
detaljer som underlättar identifieringen. På fält med
ingen eller blott låg gröda avbildas såväl diken som
slutfåror i regel med mörk gråton. Genom att slut
fårorna dels är grundare, dels har en mjukt avrundad
kant, saknar de skugga till skillnad från dikena. I
öppna diken kan man ofta iaktta busk- eller träd
vegetation samt vatten som en smal, svart linje i
dikesbottnen. Slutfårorna känns också igen på att de
inte går ända fram till närmaste avloppsdike. Med
någon träning brukar det därför inte vara svårt att
skilja mellan diken och slutfåror.
Även om grödan är hög är det ofta möjligt att
identifiera slutfåror, eftersom växtligheten här har
,rvvikande karaktär och därmed gråton gentemot öv
riga delar av fältet. Vid denna tidpunkt är risken
liten att man skall ta miste på slutfåror och öppna
diken. Det övre odlade fältet inom gyttjeområdet på
stereobild 11: 2 ger exempel på slutfåror, liksom G
stereobild I: 2, där de inom torvmarksodlingen om- G
växlar med öppna diken.
Figurplöjning eliminerar många av tegplöjningens
nackdelar men är bara lämplig på vattengenomsläpp
lig jord. Dels minskar tidsförlusten till följd av tom
körning vid vändtegarna, dels blir bearbetningen av
jorden mer jämn och likformig. Figurplöjning utförs
så, att man antingen börjar vid fältets ytterkanter med
fällning utåt eller i fältets mitt med fällning inåt.
Vid utåtfällning anläggs vändtegar i fältets diagona
ler, så att vändningarna kan ske på oplöjd mark.
Vändtegarna plöjs sist. Vid inåtfällning behövs inga
vändtegar, då man här vänder på obearbetad mark.
Detta medför att det för figurplöjning karakteristiska,
kuvertformade mönstret är mindre framträdande på
flygbilder i det senare fallet. På flygbilder är det som
regel ingen svårighet att identifiera figurplöjningens
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BILD 88. Uppläggning av tegplöjning inom det ljusa fältet
vid (A). Vändtegarna syns vid tegarnas kortändar. Det karak
teristiska, kuvertformade mönstret efter figurplöjning syns
vid (B). På bilden framträder också ett cirkelformigt och
radiellt mönster orsakat av flygkamerans va'kuumkanaler.
FIG. 88. Ordinary ploughing (AJ. Pattern oj ploughing suir
able on permeable soils (BJ.

mönster på fält där grödan är låg och där marken
inte har utsatts för ytterligare djupgående bearbetning.
Bild 88 visar på fälten vid B hur det kuvertformade
mönstret uppstår i samband med att plöjningen in
leds.
Figurplöjning är som nämnts endast· lämplig på
vattengenomsläpplig jord. Man får dock inte alltid
sätta likhetstecken mellan genomsläpplig jord och
friktionsjord. Det kan också vara fråga om annan
permeabel jord, såsom täckdikad lera, torrskorpelera
o.d. Andra jordartstyper där figurplöjning kan an
vändas är gyttjor med permanenta torksprickor. Där5.4 Brukningsmetoder
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•

emot är figurplöjning på täta jordarter inte lika van
lig.
På sluttande fält där slutfårorna har betydelse för
bortförandet av ytvatten passar inte figurplöjning. In
om de delar av fältet där plogfårorna ligger parallellt
med nivålinjerna däms vattnet upp om jordarten är
tät. Sådana vattensamlingar är olämpliga såväl för
grödan som för det översta marklagrets struktur.
Exempel på hur figurplöjning framträder på flygbilder ges även på stereobild 5: 1 och 8: 4 samt på
bild 24 (s. 48) m.fl.

5.4.2 Vältning

I samband med vårbruket bearbetar man åkerjordar
na i avsikt att öka jordens vattenhållande förmåga.
Denna förmåga varierar kraftigt hos olika jordarter
allt efter deras porositetsförhållanden och struktur.
Grova jordar, sandjordar, är av naturen luckra och
fordrar därför vältning för att inte torka ut. Vältning
krävs också vid odling på torvmarksjordar, såsom dy-,
gyttje-, kärr- och torvjordar samt gyttjeleror och ler
gyttjor. Dessa torvmarksjordar utsätts för uppfrysning
på vintern och är vanligen tillräckligt fuktiga för od
lingsändamål. Här avser vältningen att göra jorden
fastare och även varmare, genom att värmelednings
förmågan ökas. På sitt- och lerjordar förekommer i
regel ingen vältning.
Vältning behövs ofta både före och efter sådden.
Sandjordar vältes vanligen med en vält som i regel är
totalt ca 4,5 m bred. För att vältningen på organiska
jordar skall bli fullt effektiv fordras vält av betong
eller annan tyngre vält, som då nödvändigtvis måste
bli smal.
På flygbilder återges den släta, vältade ytan ljus.
I storskaliga bilder skymtar traktorspår och slingor,
särskilt där traktorn har vänt. Spåren av vältningen
• kan förväxlas med spår efter harvning. Stereobild 8: 4
visar inom de centralt belägna fälten det kvarstående
mönstret efter vältning. Avståndet mellan de längs
gående linjerna är ca 4,5 m. Mellan dessa linjer ser
man det kuvertformade mönstret efter figurplöjning,
och man kan också iaktta de enskilda plogfårorna
där dessa går vinkelrätt mot vältningsriktningen. Ut
över dessa indikationer kan man observera att fälten
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saknar diken och att upptorkningen av markytan är
mycket jämn. Skogsområdet som omger de odlade
fälten domineras av tall. Markvegetationen är emel
lertid mörk på flygbilderna. På kalhyggena ovanför
vägen och i gläntorna kan man se en ljus markvege
tation. Denna ljusa gråton upphör i skogsbrynet, vil
ket är typiskt för gräs. Trädvegetationen indikerar
sålunda ett grovsediment, medan markvegetationen
och den jämna, svagt positiva ytformen, liksom att
sedimentet är odlingsbart, tyder på att jordarten hål
ler en viss fuktighet. Området ger sålunda exempel
på hur en hel rad indikationer pekar mot en viss
jordart, nämligen finsand och mellansand. Den på
flygbilderna markerade fotopunkten avser markbilden
bild 72 (s. 111). På markbilden är skogen hårt gallrad
och skogsudden ute på fälten helt avverkad.

5.4.3

Harvning

Harvning avser liksom vältning att öka jordens vat
tenhållande förmåga. Den används under vårbruket
främst för siltjordar, svagt leriga och leriga jordar
samt grovleror (lättleror). Arbetet utförs på plöjda
fält som markberedning före sådd. Markytan på
dessa jordar får efter upptorkning på våren vanligen
en hopslammad och tät skorpa. (Denna ytliga skorpa
får inte förväxlas med den geotekniska benämningen
torrskorpa.) Även under skorpan är jorden oftast
mer eller mindre kompakt, varför en kraftig luckring
är nödvändig för att förbättra genomluftningen och
den vattenhållande förmågan. Bearbetningen av dessa
jordar påbörjas med sladd eller liknande redskap,
som förmår krossa skorpan. Sladdningen utförs ofta
snett över fältet, och vid vänd tegarna är stora svängar
vanliga. Efter sladdningen följer bearbetning med
harv, som lämnar markytan svagt fårad. Bredden på
en harv varierar mellan ca 2 och 4 m. Harven kan
vara försedd med sladdplanka, som något försvagar
det fårade mönstret.
På flygbilder urskiljs lätt spåren av pågående sladd
ningsarbete. Mönstret kvarstår endast kort tid, efter
som beredningen är ytlig och de fuktighetsvariationer
som framhäver spåren snart utjämnas. Traktorspår
kan vara synliga. Harven bearbetar marken djupare
än vad sladden gör och lämnar efter sig en svagt
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BILD 89. Spårbildning efter: bandfordon på ett körfält av
sand (överst och t.h.) och på organiskt material (mitten).
FIG. 89. Track damage to sand (top and right) and organic
material.

@

fårad yta. Fårorna syns bara i storskaliga bilder och
ger en jämn till något ojämn ytstruktur åt markytan
genom de omväxlande skuggade och solbelysta ytorna.
Nyharvad mark får till följd av fuktigheten en mörk
gråton, vilken ljusnar så snart jorden har torkat. Ett
fält harvas vanligen två gånger, och liksom vid sladd
ning förekommer det att man kör diagonalt över fältet
med stora svängar vid vänd tegarna. Exempel på sladdning visas på stereobild 4: I.
Mellan/eror och fin/eror (styva leror) är oftast

luckra och lättarbetade när tjälen har gått ur och
markytan torkat upp. Markberedningen kan därför
inskränkas i stor utsträckning. Om harvning behövs
används pinnharv. Denna lämnar en slät yta med
mycket jämn ytstruktur.
5.4.4

Spårbildning

Markstrukturen i det översta skiktet utsätts för stora
påfrestningar av de tunga maskiner som används
inom jordbruket, t.ex. traktorer och skördemaskiner.
Särskilt på jord med hög vattenhalt kan härvid mar
kens bärighet överskridas, och redan ett enda fordon
kan genom tryck och slirning lämna bestående, djupa
hjulspår. Detta sker främst på jordar med en tät,
svårgenomsläpplig plogsula, varvid ovanförliggande
5.4 Brukningsmetoder
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jord lätt blir övermättad på vatten. Spårbildning av
detta slag uppkommer därför främst i samband med
tjällossningen och under hösten. Bärigheten är bl.a.
beroende av hjultrycket och antalet överfarter. Ska
dorna kan flera år efteråt framträda som mörka rän
der tvärs· över en åker eller vid tillfarten till fältet,
där antalet överfarter är störst. Vanligen förekommer
detta på lerig silt, finlera, organisk jord och jordar
med tjockt organiskt matjordstäcke.
Bild 89 visar ett extremt exempel på spårbildningar
på ett körfält av sand (överst och t.h.) och på orga
niskt material (mitten). Se också torvmarksområdet
• på stereobild 10: 3.
Vid skogsavverkning bildas spår efter timmer
transporterna. Dessa spår kan vara till ledning vid
bedömning av terrängens framkomlighet. Stereobild
• 11: 4 visar till höger i bilden, från timmerupplagen
vid landsvägen och längs moränryggen snett uppåt
höger, exempel på en lättframkomlig terräng med
slät markyta och måttlig blockhalt, vilket man ju
också kan förvänta sig med ledning av den drumlini
serade terrängen och dikningsbehovet uppe på morän
ryggarna.

5.5 Täktverksamhet
5.5.1

Grustag

Grustag och sandtag identifieras på flygbilden genom
sin intensiva, ljusa tonåtergivning, som tydligt av
viker mot omgivningen. Undantag härifrån är gamla,
igenvuxna grustag. Liksom andra vegetationsfria
grovsediment, t.ex. sandstränder och vegetationssår i
flygsanddyner, är tonåtergivningen den ljusaste i hela
tonskalan. Eftersom kopieringen av filmen i regel
inte anpassas efter denna ytterlighet, får man på
bilderna ofta en onyanserad tonåtergivning i grus
tagen. Detta kan göra det svårt att uppskatta block
halten och därmed också materialsammansättningen.
Vidare försvåras och ibland omöjliggörs bestämning
av nivådifferenser. Detta är mest utpräglat i hög
höjdsbilder, medan man i storskaliga bilder har större
möjligheter att upptäcka förekomsten av block.
De största grustagen återfinns i isälvsavlagringar 140
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åsar och deltan. I åsar som till övervägande delen är
uppbyggda av sandmaterial samt i deltabildningar
är blockhalten i regel liten, medan den i de stora
åsarna med grovt material kan vara betydande. Exem
pel på grustag finns på stereobild 5: 3, 10: 3 och 12: 4. •
Ofta ligger täktbotten någon meter över grundvatten
ytan. I vissa grustag, där undervattendrift har före
kommit, kan grundvattenytan iakttas direkt. Då
grundvattenytan i åsen överensstämmer med den i
sand- och molagren intill åsen, får man en uppfatt
ning om till vilka djup man där kan schakta innan
grundvattenytan påträffas.
Grustag i morän är sällan av samma storleksord
ning som i isälvsavlagringar. Blockhalten är högre,
och framför allt påträffar man här betydligt större
block. Hos de flesta moräntyper är blockhalten störst
närmast markytan. Ett undantag utgör drumlins, som
i ytan är normalblockig till blockfattig, medan den
inuti moränryggen kan innehålla en hel del block,
som är inpressade i den finkorniga huvudmassan.
Mängden av och storleken hos de block som har
kvarlämnats i grustaget ger därför vägledning vid
bedömning av blockigheten inne i moränen.
En typ av grustag som vid jordartstolkning kan ge
väsentliga upplysningar är de små grustag som an
vänds för husbehov och som påträffas i anslutning
till enskilda gårdar eller små körvägar. Dessa små
grustag är många gånger svåra att upptäcka, efter
som de ofta är bevuxna eller dolda av träd. Förutom
att de indikerar friktionsmaterial kan de ibland ge
besked om grundvattenytans läge, se t.ex. stereobild
10: 3. Bl.a. med stöd av att grundvattenytan här står •
ett par meter över intilliggande slätt kan man dra
slutsatsen att sandmaterialet måste underlagras av
ett tätare material, som i denna nästan plana dal
gång med svagt negativ ytform måste utgöras av lera.
Av bilderna kan man få en uppfattning om den
översta svallsandens mäktighet. Lerans och under
liggande lagers mäktighet kan däremot endast be
stämmas genom fältundersökningar.
Gemensamt för alla dessa typer av grustag är att
de kan tjäna som upplag och tippar för material som
transporteras dit, vilket kan leda till feltolkningar.
Exempel på sådana upplag är oljegrus, sand för vin
terbruk och sprängsten.

BILD 90. Kalkbrott med sten
brottets karakteristiska egenska
per: distinkta begränsningslinjer,
lodräta väggar samt pallar. (Stereo
bild.)
FIG. 90. Limestone quarry.
(Stereograph.)

5.5.2

Märgelgravar

Märgel utgör en sammanfattande benämning på
kalkhaltig jord. Enligt Arrhenius skall kalkhalten
överstiga 20 procent, men också något kalkfattigare
jordar kallas i litteraturen för märgeL
Märgel förekommer bLa. i Syd- och Västsverige,
i Uppland samt på Öland och Gotland. Den uppträ
der som moränmärgel, sandmärgel eller lermärgel.
Av dessa användes lermärgeln fram till 1800-talets
slut som gödnings- och jordförbättringsmedel på ler
och sandjordar samt i någon utsträckning även på
torvmarker. Leran är vanligen en tydligt varvig gla
ciallera. Den går sällan i dagen utan överlagras av
ett en eller ett par meter djupt lager av postglaciala
sediment såsom sand eller lera.
Leran grävdes upp för hand i små lertag, s.k. mär
gelgravar, i anslutning till de fält som skulle gödslas.
Märgelgravarna kom därigenom att ligga ganska tätt.
Denna märgling var allmänt förekommande, särskilt
e i södra Halland och i Skåne, varifrån stereobild 9: 3
är hämtad. Märgelgravarna är numera vattenfyllda
och omgivna av ett smalt bälte av lövträd. Då de

förekommer som enstaka lertag kan den ibland täta
vegetationen leda till att de tolkas som moränholmar.
5.5.3

Torvtag

För fullständighetens skull medtas även torvtagen i
uppräkningen av olika slag av täktverksamhet. Efter
som torvmarker i sig själva kan identifieras med hög
grad av noggrannhet, är torvtagen i regel en över
flödig indikation. Torven tas upp i långsmala, rek
tangulära gravar och torkas i ställningar, som kan
vara försedda med tak. Ett typiskt exempel på torv
täkt visas i kanten av stereobild 12: 3 samt på bild ED
29 (s. 54).
5.5.4 Stenbrott

Stenbrott kan förväxlas med grustag i de fall berg
grunden är överlagrad av ett jord täcke. Genom sten
brottens regelbundna form, distinkta begränsnings
linjer och lodräta väggar samt förekomsten av pallar
kan man vanligen skilja de två typerna åt - se kalk
brottet på bild 90.
5.5
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5.5.5 Stengärdsgårdar, blockupplag

•

Stengärdsgårdar och blockupplag är utmärkande för
moränmarker. De förekommer främst i odlade om
råden men även i skogbevuxen terräng, där de utgör
gränsmarkeringar mellan fastigheter, socknar o.d.
Inom moränodlingar röjs fälten på stenar och
block, vilka läggs upp som stengärdsgårdar runt åker
styckena. Där stengärdsgårdar och diken omväxlar
kan det ibland vara svårt att skilja dem åt, särskilt
på bilder i liten skala. Identifieringen underlättas
genom att skugga och solbelysta ytor är olika för
dike och mur. Stengärdsgårdar åtföljs ofta av riklig
vegetation, träd eller kraftig buskvegetation. Ovan
ytan återges med mycket ljus gråton. Studium av
sträckning och förgreningar kan ibland vara till väg
ledning när man vill skilja mellan diken och sten
gärdsgårdar.
I områden där tillgången på virke har varit be
gränsad är det vanligt att man även på andra jordar
än morän har använt stenar och block som material i
gärdsgårdar för att markera gränserna mellan olika
fastigheter. I Västsverige och Skåne kan man hitta
stengärdsgårdar utlagda på lera flera hundra meter
från närmaste moränmark, vilket kan vilseleda tolk
ningen om man inte tar hänsyn till andra indikationer.
Företeelsen är sannolikt vanlig även i andra delar av
landet.
Karakteristiskt för många odlade moränmarker är
att man på det odlade fältet kan iaktta enstaka block,
blockupplag, enstaka träd och små dungar. Träden
ute på åkrarna döljer nästan utan undantag upplag
av stenar och block; i annat fall hade de inte tillåtits
att växa där och hindra ett rationellt utnyttjande av
jorden. Ett av de få undantagen från denna regel
utgör gamla ekar som man låter stå kvar av estetiska
skäl. Exempel på odlad moränmark ges i stereobild
5: 1, 9: 1 och 9: 2 samt bild 84 (s. 128).
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Allmänt

Bestämning av jordlagrens mäktighet har stor bety
delse i samband med bebyggelseplanering. Detta gäl
ler framför allt områden med finsediment och orga
niska jordarter, där stabilitets- och sättningsproblem
kan uppstå. Detta kapitel behandlar främst de möj
ligheter man har att med hjälp av flygbilder bedöma
och i vissa fall bestämma finsedimentens och torv
markernas mäktigheter liksom djupet till berg.
Möjligheterna att bestämma jorddjup enbart genom
flygbildstolkning är begränsade. I många fall får man
nöja sig med en relativ bedömning av angränsande
terrängavsnitt. Detta gäller så fort jordlagrens mäktig
het överstiger några meter. Vid små mäktigheter, eller
om man har tillgång till resultat från några represen
tativa borrningar, är utsikterna till en tillförlitlig be
dömning väsentligt större. Inom lerområden har man
ofta goda möjligheter att bedöma var lermäktigheten
är störst. Någon absolut bestämning av jorddjupet är
dock inte möjlig inom dessa områden.
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De metoder som för närvarande tillämpas för be
stämning av jorddjup behandlas i de två följande av
snitten. I det första av dessa, avsnitt 6.2, diskuteras de
möjligheter man har att direkt mäta vissa jordmäktig
heter. Antalet observationspunkter är i regel be
gränsat.
Avsnitt 6.3 behandlar metoder att på indirekt väg
mäta jordlagrens mäktighet. Metoden bygger på upp
mätning av stupningen hos synliga berg- och morän
sluttningar, varefter man extrapolerar mätvärdena
under de jordlager vilkas mäktighet man önskar be
stämma. Det är därvid viktigt att man har en konti
nuerlig negativ ytform inom sedimentområdena. Har
man positiva ytformer är jorddjupen som regel
mindre än vad denna metod anger. Metoden är dock
mycket osäker om man inte på annat sätt, t.ex. genom
enstaka sonderingar, har skaffat sig en klar bild av
just det aktuella områdets speciella uppbyggnad.
Vid små mäktigheter har man vanligen möjlighet
att bedöma jorddjupet med gott resultat. Begreppet
liten mäktighet varierar från jordart till jordart och är
6.1
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för finsediment ungefär 2--4 m, torvmarker 0,5-1 m
och moräntäcke 1-1,5 m. Avsnitten 6.4-6.6 tar upp
bedömningsgrunderna härför. Vidare behandlas de
möjligheter man i vissa fall, speciellt inom lerområden
och en del torvmarker, har att utföra relativa bedöm
ningar vid något större djup.

6.2

Direkta mätmetoder

De direkta metoderna för bestämning av jorddjup
stöder sig på mätningar i flygbi lderna av sådana mäk
tigheter som går att iaktta direkt. Dessa mätningar
kan indelas i
höjdmätningar av distinkta, positiva ytformer,
t.ex. åsar och kullar
djupmätningar av negativa snitt genom jordlagren,
t.ex. raviner och grustäkter

6.2.1 Höjdmätningar av distinkta, positiva ytformer

De positiva ytformerna höjer sig över omgivande
terräng och är vanligen uppbyggda av berg eller
grovt material såsom moränryggar eller grovsedi
ment. De bestämningar av jordmäktigheten som går
att utföra baserar sig på uppmätning av ryggar utan
bergkärna, där höjdskillnaden mellan krönet och ett
intilliggande referensplan, t.ex. en mark- eller vatten
yta, mäts. Redan häri ligger en felkälla, eftersom
man i regel har begränsade möjligheter att bedöma
förhållandena under referensplanet eller inuti den
uppmätta jordvolymen. Jordmaterialet sträcker sig
ofta under angränsande markyta, och den uppmätta
mäktigheten blir då bara ett minimivärde. Om å
andra sidan jorden innehåller en kärna av berg, får
man ett för stort mått på mäktigheten.
Moränryggar som har utbildats med karakteristiska
ytformer, t.ex. drumlins, drumliniserad moränterräng
och radialmorän, är exempel på bildningar som ibland
innehåller bergkärnor. Andra bildningar, t.ex. änd
moräner, dödismoräner och Rogenmoräner, saknar
däremot vanligen bergkärnor, och det uppmätta vär
det är mer representativt för moränens mäktighet.
Alla dessa former påträffas inom flacka moränslätter
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eller i dalgångar, där man finner dem i dalbottnen
eller på dalsidornas nedre delar.
Högre upp på sluttningarna och i områden med
storkuperad terräng bestäms topografin av berggrun
den. Här går det inte att direkt mäta jordlagrens mäk
tighet, utan det kan bara bli fråga om en grov be
dömning. Med en viss generalisering kan man säga
att moränen är tunnast på de delar av höjderna som
är vända mot isrörelseriktningen, dvs. på stötsidan,
samt på krönen, medan mäktigheten ökar på läsidan.
Ibland kan man få vissa indikationer om jordlagrens
mäktighet på krönen, se närmare avsnitt 6.6.
Uppmätning av mäktigheten hos sediment med
positiva former ger i regel minimivärdet, eftersom
sedimentens nedre delar många gånger är dolda under
finsediment, organiskt material eller vatten. Det mest
typiska exemplet på sediment med distinkt, positiv
ytform är rullstensåsar. De är i regel i sin helhet upp
byggda av jordmaterial, även om kärnor av berg före
kommer. Flygsanddyner är ett annat exempel på bild
ningar med positiv ytform. De innehåller bara undan
tagsvis en bergkärna. Dynerna underlagras vanligen
av andra sediment, såsom delta-, älv- eller strand
sediment.
För att man skall kunna bedöma den totala sedi
mentmäktigheten och eventuellt även lagerföljden en
bart ur flygbilderna fordras att man har tillgång till
raviner eller begränsningsbranter inom undersöknings
området.
En övergångsform mellan höjd- och djupmätning
utgör mätning av de begränsningsbranter som finns i
åtskilliga kvartära avlagringar. Exempel på begräns
ningsbranter är deltaytornas distalbranter, dvs. bran
ter inom deltats perifera delar, vidare inkontaktbran
ter, nipor, strandterrasser, rasbranter, talusbildningar
m.fl. Problemet blir här att försöka avgöra hur pass
representativa dessa begränsningsbranter är för mäk
tigheten inom andra delar av avlagringarna.

6.2.2

Djupmätningar av negativa snitt genom
jordlagren

Det vanligaste fallet där man direkt kan få ett mått
på jordlagrens mäktighet är i raviner och vattendrag.
Vad som i det följande sägs om raviner gäller i vissa

delar även vattendragen, varför dessa inte diskuteras
separat. Ravinbildningar är mest utbredda inom om
råden uppbyggda av silt och grovlera. Raviner på
träffas även i grovsediment, men de är inte lika tal
rika där. De förekommer någon gång också i morän
samt i berg i form av kanjonbildningar, däremot
aldrig i organiskt material.
Raviner har utbildats genom vattenerosion. Erosio
nen avstannar när ravinerna har nått erosionsbestän
digt material eller när de nått den erosionsbas, som
bestäms av nedströmsvattenytan i den sjö eller det
vattendrag som ravinerna mynnar i. Där ravinerna
har nått ned till ett mer erosionsbeständigt material
gäller det att avgöra om detta är grövre eller finare
än materialet i slänterna. Erosionen i en siltravin kan
exempelvis mycket väl upphöra mot en underlagran
de lera, som vid samma gradient och vattenföring är
mer erosionsbeständig. Då ravinen eller vattendraget
har nått fast botten av grovsediment, morän eller berg
kan man i bilderna observera block, hällar eller for
sande vatten. Förändringar i lutningsförhållandena
indikerar även förändringar i underlagrande jordart.
I silt kan man se att ravinen har nått fast botten
genom att erosionen här tenderar att vidga ravinen.
I de fall då man konstaterat att erosionen har nått
en från geoteknisk synpunkt fast botten, dvs. grov
sediment, morän eller berg, får man ett direkt mått
på den verkliga sedimentmäktigheten vid själva
observationspunkten. Där erosionen inte har nått en
sådan fast botten utgör ravindjupet bara ett minimi
värde för de lösa jordlagrens mäktighet.
När det gäller att bedöma jordlagrens mäktighet
mellan ravinerna, råder något olikartade förhållan
den i älvdalar och i slättområden. I älvdalar ligger
ravinerna i stor utsträckning vinkelrätt mot älven,
• såsom stereobild 4: 2 visar, och man kan vanligen
utan större fel interpolera mellan två raviner, om
dessa har nedskurits till fast botten och inte ligger
på alltför stort avstånd från varandra. Inom slättom
råden (häri inbegrips även älvdalar med breda sedi
mentavlagringar på sidorna) får man vid bedöm
ningen beakta att ravinerna kan följa en topografisk
sänka i den underliggande berggrundsytan. Detta åter
speglas även i den ursprungliga markytan så att sedi
menten här har haft en primär, svagt negativ ytform.
10 -

Flygbildstolkning

Detta har i sin tur skapat gynnsamma förhållanden
för en koncentration dit av ytdräneringen inom ett
kringliggande område, något som kan ha initierat
ravinbildningen. Om man interpolerar inom ett så
dant område kan den bedömda mäktigheten mellan
ravinerna bli större än vad som motsvarar de verk
liga förhållandena. Slättområdet på stereogramblad 6 •
tillhör denna typ. De stora ravinsystemen följer där
den underliggande berggrundstopografin.

6.3

Indirekta mätmetoder

De indirekta metoderna innebär att man mäter stup
ningar (släntlutningar) på synliga berg- och morän
sluttningar och sedan extrapolerar de uppmätta stup
ningarna under de lösa avlagringar man önskar be
stämma.
Man kan skilja på två tillämpningar av denna
metod. I det ena fallet mäter man bergytans stupning
för att bestämma totala jordmäktigheten och i det
andra fallet moränsluttningarnas stupning för att be
stämma sedimentens mäktighet. Detta tillvägagångs
sätt bygger på antagandet att släntlutningen är oför
ändrad mot djupet. Om antagandet är korrekt får
man jordlagrens mäktighet genom att helt enkelt rät
linjigt extrapolera de släntlutningar som uppmäts
ovan mark (se a i bild 91). Detta maximalvärde blir
emellertid helt beroende av avståndet mellan morän
eller bergpartierna eller av dalgångens bredd. Denna
bredd kan växla snabbt inom en och samma dalgång.
Under sedimentytan kan dessutom dölja sig kullar
av berg eller morän, vilka dock oftast ger sig till
känna genom en positiv ytform.
Dessa indirekta metoder har betydande osäkerhets
moment och kan lätt leda till allvarliga misstag. Det
finns ofta ingen möjlighet att säkert avgöra om en
dalgång är av typen a, b eller c på bild 91, dvs. om
lutningen är oförändrad, minskar eller ökar mot
djupet. Många sprickdalar uppvisar exempelvis en
skärpning av dalbranten nedåt, medan dalar som har
uppstått genom förkastning kan ha branta dalsidor
under det att den nedsänkta berggrundsytan kan ligga
helt nära markytan. Vanligen har dock bergytan en
form av typ b på bilden. Moränen har i regel också
6.3
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BILD 91.
a) Jorddjup D enligt extrapolationsmetoden. Efter Å. Mattsson.
b) Vid den vanligen förekommande lutningsminskningen mot djupet får man
D verklig < D extrapolerad
c) Vid skärpning av dalbranten nedåt

får man Dverklig > D extrapolerad
B
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denna form, men lutningsändringarna under markytan
kan variera mycket, varför de erhållna sedimentmäk
tigheterna måste betraktas som osäkra.
Det är framför allt de större mäktigheterna av lös
material som orsakar tolkningssvårigheter. Vid små
djup kan man få en viss ledning av markfuktighet,
vegetation m.m. Mest givande är dock att bedöma
områdets topografi och hur pass representativ den är
för förhållandena under markytan.
De indirekta metoderna är bara motiverade som
ett komplement till fältundersökningar, sedan man
genom dessa har fått en klar bild av det aktuella
undersökningsområdets speciella uppbyggnad.

6.4 Bedömning av finsediments
mäktighet
Omgivande topografi ger en föreställning om sedi
mentmäktigheten inom ett undersökningsområde. Iakt
tagelser beträffande den omgivande terrängens ut
seende kan i många fall utsträckas till att även gälla
förhållandena under sedimentytan. En distinkt orien
tering av morän- eller bergryggar, som har formats
av landisen, kan exempelvis antas förekomma även
under sedimentområdena. Detta brukar också av
speglas i avvattningssystemets orientering, många
gånger även i sedimentets ytform. Ett område med
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FIG. 91.
a) Estimation af soil thickness D by
extrapolation af slopes.
b) D real < D extrapolared
c) D real> D extrapolared

distinkt orienterade sedimentstråk och torvmarker,
som har utbildats i rinnande vatten, kan också be
dömas vara mäktigare än anslutande områden med
regellös orientering i plan. Några mäktighetsvärden
går sällan att ange; man kan i regel bara bedöma det
inbördes djupförhållandet mellan olika närbelägna
områden.
Sedimentområden med bruten topografi känneteck
nas vanligen av uppstickande holmar av morän eller
berg. Svaga upphöjningar, positiva ytformer, inom
sedimentytan tyder på inverkan av underliggande fas
tare lager: grovsediment, berg eller morän. Att avgöra
sedimentets mäktighet blir här i många fall nästan
detsamma som att i flygbilden försöka lokalisera alla
anstående berg- eller moränblottningar inom området
och studera om markytan uppvisar positiva eller nega
tiva former. Något förenklat kan man därvid göra
den bedömningen, att vid talrika blottningar och gott
om områden med positiva former är jordtäcket tunt,
medan mäktigheten är större om blottningarna är få
eller helt saknas och ytformen är plan eller negativ.
Se exempelvis stereobild 3: 1, 6: 3 och 6: 4 samt mark- •
bilden bild 92.
Lera påverkas alltid av underliggande topografi,
men i mindre grad ju mäktigare lerlagret är. Ytfor
men är negativ i terrängens lägsta partier. Där ler
områdena breder ut sig i stora slätter kan ytformen
dock vara i det närmaste golvplan. Leran är här av

postglacial typ med svagt utbildad torrskorpa, och
den plana ytformen kan många gånger orsakas av ett
organiskt lager i ytan. Lerområdets lägst belägna
delar sammanfaller vanligen med lerans största mäk
tighet. Detta beror på inverkan av underliggande

BILD 92. Skillnader i vegetation och vegetationsutveckling
vid litet jorddjup. Markbilden är fotograferad från dubbel
pilarna i övre vänstra hörnet i riktning mot vänster i stereo
bild 3: I. De små berghällarna och områdena med litet jord
djup framträder i flygbilden som fläckar i ljus gråton.
FJG. 92. Difjerences in vegetation at shallow soil depths. The
ground picture is taken from the two arrows in the upper
lejt corner towards the lejt in stereograph 3:1. The outcrops
and areas oj shallow deprhs appear as dors in lighr-grey
rones in rhe aerial phoro.

topografi och av de konsolideringssättningar som har
fortgått alltsedan sedimentet avsattes och markytan
höjdes över vattenytan. De negativa ytformerna är
mest framträdande där underliggande topografi är
kuperad. Det är sålunda vanligt att man inom lerom
råden finner den största lermäktigheten i anslutning
till åar, bäckar och små vattendrag, liksom i anslut
ning till isolerade torvmarker och försumpningar.
Detta visas schematiskt på bild 41 (s. 72) och exempli
fieras av bild 93 och bild 94.
På grund av det stora antal faktorer som påverkar
ytformen är det knappast möjligt att man skall kunna
få något mått på totala sedimentmäktigheten inom de
djupare partierna genom att bestämma markytans
lutningar. I gränsen mot omgivande fastmark kan
lutningen exempelvis öka genom materialtillförsel vid
svallning. Inom de lägre belägna delarna kan orga-
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BILD 93. Flygbild av en lerfylld dalgång, där en långsträckt,
isolerad torvmark (prickade linjen) anger var lermäktigheten
är störst. Skillnaden i fasta bottnens lutning mellan de båda
dalsidorna framgår redan av enkelbilden. Det övre berg
partiet försvinner gradvis ned under leran, vilket återspeglas
av att hällområdena vid trädsamlingar och gårdar uppträder
allt glesare utåt fälten. På andra sidan dalgången stupar
berget brant (jfr skuggbildningen), och här är också gränsen
mot lerområdet distinkt.
FIG. 93. lsolated organic deposit (dotted fine) in the lowest
part of a valley indicating area of maximum thickness of
soft clay. Differences in inc!ination of finn bottom under the
clay 011 the sides oj the valley ca11 bp seen even in the single
photograph. The mountain area in the upper part oj the
picture gradually disappears under the clay. This can be
seen from the fact that the outcrops successively decrease
towards the sediment plain. On the opposite side the moun
tain is steep (campare the shadows) and here the boundary
towards the ciay is sharp.
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niskt material plana ut markytan, liksom material
som förs till terrängens lågpunkter av vatten, jord
bruksredskap m .m.
I anslutning till gränsen mot fastare material berg, morän eller grovsediment - tunnar leran ut,
och man kan ofta iaktta en markant lutningsändring
där den underlagrande fasta marken börjar påverka
finsedimentets yta. Det är vidare vanligt att markytan
här övergår från negativ ytform till positiv, vilket
framgår av bild 41. Det är ännu ofullständigt utrett
vid vilket djup denna påverkan sker, men det tycks
röra sig om en mäktighet av 2--4 m hos lera.
Ovanför denna lutningsgräns är förutsättningarna
gynnsamma för utbildning av en mäktigare torr
skarpe/era. Mäktigheten hos torrskorpeleran beror i
hög grad på grundvattenytans läge. Inom terrängens
Iågpartier är förutsättningarna mindre gynnsamma
för torrskorpebildning. Torrskorpans mäktighet ökar
inom terrängens högre belägna delar, och man måste
vid bildtolkning i huvudsak dra gränsen mellan tunn
och mäktig torrskorpa på grundval av nivåskillnader-

@

na. Vegetation och gråtonsförändringar kan också ge
en viss vägledning, men i övrigt uppvisar områden
med mäktig torrskorpelera samma egenskaper som
andra leror på flygbilderna. Gränsen för den mäkti
gare torrskorpeleran kan dras ungefär där markytan
övergår från positiv till negativ form enligt bild 41
och 94. Där fasta bottnen lutar svagt når leran längre
upp på sluttningen och ansluter sig till ytformen hos
underliggande material, såsom på stereobild 5: 3 mel
lan den streckade gränsen och A-A, där närheten till
underliggande morän ger sig till känna genom upp
stickande block. Ju längre sluttningen är och ju bran
tare marklutningen är, desto större är förutsättningen
för att torrskorpan kan vara mäktig och nå ned till
det fasta underlaget. Torrskorpans mäktighet måste
bestämmas genom undersökningar i fält.

Också ute på lerslätterna kan man iaktta inverkan
av underliggande topografi. även om det fastare mate
rialet ej går i dagen. Dessa slättområden är ju sällan
helt plana, utan positiva och negativa former avlöser
varandra. Också mycket flacka välvda partier indi
kerar att lermäktigheten här är mindre än inom an
gränsande sänkor.
Vid vilka djup underliggande topografi börjar på
verka olika jordarter, så att markytan får en positiv
ytform, och vilka faktorer som därvid spelar in är
ännu inte klarlagt, men inverkan på ytformen kan
skönjas vid åtskilliga meters djup. Det vore rimligt
att anta att det råder ett visst samband mellan främst
lerors mäktighet och markytans välvning. Inom delar
där denna välvning saknas skulle man på så sätt få
ett mått på minimidjupet, medan totala mäktigheten
måste bestämmas genom fältundersökningar.

BILD 94. Tvärsektion (A-A) från centrala delen av scdi
mcntområdet i bild 93. Till vänster stiger bottnen brant, och
vid en lermäktighet av ca 3,5 m uppträder en tydlig lutnings
ändring i markytan. Mot höger tunnar lermäktigheten lång
samt ut, och torrskorpclcrans andel av lerlagret ökar, sam
tidigt som markytan och fasta bottnen sakta stiger. (Bild 93
och 94 är hämtade ur Allmänna Ingenjörsbyråns arkiv.)

6.5

Bedömning av organiska
jordarters mäktighet

6.5.1

Topografi och ytform

Liksom fallet är med finsedimenten, ger vid bedöm
ning av torvmarkers mäktighet den omgivande topo
grafin och torvmarkens ytform de värdefullaste indi
kationerna. Men också vegetationen ger en viss led
ning.
I bergområden liksom i småkuperad terräng före
kommer många gånger talrika små torvmarker med

FIG. 94. Cross section (A-A) from Jig. 93. The organic
material (dark grey) coincides witli tlie lowest part oj the
terrain and rlie maximum thiclwess of soft clay (lig/it grey).
To rlie le/t, the finn botto111 is steep and a distinct change
oj elevation oj the clay surface appears at a clay thickness
oj about 3.5 metres.
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0
BILD 95. Lerterräng med isolerade torvmarker (T), vilka
indikerar områden med maximal lermäktighet.
FIG. 95. Isolated organic deposits (T) in a clay area indicat
ing maximum clay depths.
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oregelbunden planform. Om topografin är starkt bru
ten kan mäktigheten hos de organiska lagren uppgå
till flera meter. Där bergytan uppvisar jämnare form
är mäktigheten däremot ofta bara en eller ett par
meter. I områden som ligger under HK eller där
något vattendrag tidigare har runnit fram, påträffar
man ofta sediment under torvmarken. Sediment
mäktigheten beror härvid på tidigare vattendjup,
tillgång på material i omgivande terräng, om platsen
har haft ett skyddat eller exponerat läge gentemot
svallning osv. Där torvmarkerna har bestämd orien
tering, t.ex. parallell med dalstråk, med större sprick
system i berggrunden eller med ryggar av morän eller
grovsediment, kan den organiska mäktigheten vara
betydligt större. Torvmarker med orientering som av
viker från den omgivande fastmarkens är däremot
sällan särskilt djupa.
•
Stereobild 13: 2 visar inom det skogbevuxna, moränfattiga bergområdet ett mycket stort antal torv
marker. Några av dem har markerats med pilar. De
flesta torvmarkerna ligger utan någon klar oriente
ring. Mäktigheten är här liten. Torvmarken A-A
följer däremot gnejsberggrundens topografi och är
väsentligt djupare.
Även ute på sedimentområdena förekommer tal
rika torvmarker i terrängens lågpunkter. Där torv
markerna är små och saknar kontinuitet med andra
torvmarker och inte ligger i anslutning till något vat
tendrag är också mäktigheten i allmänhet begränsad.
Liksom vattendragen inom lerområdena påträffas där
lerans mäktighet är störst, ligger också dessa isolerade
torvmarker på de mäktigaste lerlagren. Exempel på
denna torvmarkstyp finns på bild 93 och bild 95.
Torvmarkerna omges och underlagras här av lera.
Det isolerade läget och de svackor som har varit
förutsättningen för torvmarksbildningen indikerar att
djupet till fast botten är större än i omgivande ler
terräng. Den totala torv- och lermäktigheten kan man
givetvis inte bestämma ur flygbilderna, inte heller
under vilken av torvmarkerna som lermäktigheten är
störst.
•
Stereobild 13: 4 ger exempel på hur man kan urskilja torvmarksområden med stora mäktigheter. Vid
A ser man en torvmark som har bildats i ett vatten
drag med tydlig avgränsning mot omgivande, grundare

torvmarker. Mäktigheten hos det organiska materialet
överstiger här 15 m, medan torvmarkerna på sidorna
bara är maximalt ca 3 m djupa. Det organiska mate
rialet sträcker sig nästan ända upp till vägen t.v. på
bilden, vilket främst framgår av vegetationen. I bil
dens nederdel kan man se en mycket vids_träckt torv
mark, som underlagras av finsediment. Trädvegeta
tionen består övervägande av låg tall- och lövskog.
Vid de markerade ryggarna vid B ser man en väsent
ligt kraftigare trädvegetation. Moränen går här i
dagen (ändmoräner) eller ligger strax under torv
marksytan. Här är mäktigheten hos finsedimentet och
det organiska materialet mellan moränryggarna lik
som avståndet till berg mindre än inom området
närmast till höger, där existensen av ändmoräner bara
antyds på ett par håll. Inom detta senare, glest dikade
torvmarksområde kan man också av skogsdikningens
uteblivna resultat förstå att avståndet till underlag
rande finkorniga, minerogena sediment överstiger ca
1 m.
I sluttande terräng är torvmarkernas mäktighet be
roende av lutningen, så att mäktigheten avtar med
ökande lutning. Exempel på starkt lutande torvmar
ker är back- och hängmyrar, se bild 31 (s. 56). Back
myren är i regel grundast, 1-2 m, medan hängmyrens
mäktighet ökar något där markytan planar ut eller
övergår i positiv ytform.
I kanten mellan torvmarker och omgivande mark
kan man många gånger också iaktta en successiv
övergång i form av grunda, svagt lutande randpartier.
Dessa kan ofta betraktas som rena försumpningar
med ringa mäktighet. Om Jutningsändringen är skarpt
markerad i övergången mellan torvmark och om
givande mineraljord, saknas i regel det grunda partiet.
Exempel på detta visas i stereobild 1: 2 samt mark- •
bilderna bild 27 och 28 (s. 52 f.).
Terrängens lågpunkter blir alltid fuktigare än högre
liggande partier. I små svackor kan detta leda till
en svag försumpning om materialet är finkornigt,
vilket endast yttrar sig genom ett något tjockare mat
jordstäcke och ibland en svag tuvbildning. Mäktig
heten hos det organiska materialet är i de flesta fall
obetydlig. Exempel på detta ges bl.a. i vänstra delen
av stereobild 5: 1, inom den småkulliga moränter- •
rängen.
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6.5.2 Vegetation

6.5 .4 Speciella bildningar

Vid bedömning av torvmarkernas mäktighet är det
trädvegetationen som kan vara till någon ledning.
Mark- och buskvegetationen är bara representativa
för förhållandena i själva markytan.
Ute på många näringsfattiga myrar växer små
martallar, vanligen på de upphöjda rismossepartierna,
där näringsförhållandena är något gynnsammare.
Dessa tallar är i regel bara några meter höga och
klent utvecklade. Där tallarna är höga och väl ut
vecklade är avståndet till underlagrande mineraljord
endast någon meter. Se exempel på detta vid B i ste8 reobild 13: 4.
I kärrområden är förhållandena annorlunda, efter
som de kan vara bevuxna med kraftig trädvegetation
även vid avsevärda organiska mäktigheter. Se exem8 pel på denna typ i stereobild 3: I. Orsaken härtill är
de stora näringsförråd som finns lagrade i denna torv
markstyp. En övergångsform till de grunda sump
skogarna är de kärraktiga sumpskogarna, som lokalt
kan vara några meter djupa. Det organiska materialet
i barrskogsdominerade sumpskogar av den typ som
8 stereobild I: 4 visar är sällan mer än någon meter
djupt.
6.5.3

6.6

Djup

betingade och översilningstorvmarker kan rent all
mänt anföras att speciellt igenväxningstorvmarkerna

kan ha en avsevärd mäktighet. Detta gäller i synner
het där de har bildats i markanta svackor, såsom
större sjöar, långsmala vikar, sund och åmynningar
och längs vattendrag. Se exempel på stereobild I: I, 8
l:2och3: I.
El
En annan karakteristisk torvmarkstyp är högmos
sen. Här har man en direkt möjlighet att bestämma
minimidjupet hos de organiska lagren genom att mäta
högmossens välvning över omgivande terräng. I regel

är dock den maximala mäktigheten betydligt större,
vilket framgår av bild 25 (s. 50). Om högmossen
underlagras av en igenväxningstorvmark kan mäktig

heten vara mycket stor. Se exempel på högmosse på
bild 29 (s. 54).
På utpräglade strängmyrar och liknande typer av
översilningstorvmarker, där terrängen sluttar mycket

svagt, kan mäktigheten uppgå till åtskilliga meter.
Mäktigheten är här i viss utsträckning geografiskt
betingad. Man kan något generaliserat säga att i
Norrland avtar mäktigheten från kusten och inåt
landet. Detta sammanhänger med att ökande höjd
över havet ger mer ogynnsamma betingelser för torv

Dränering

I motsats till förhållandena inom lerområdena behö
ver inte den naturliga dräneringen i torvmarkerna
följa den maximala mäktigheten, eftersom det orga
niska materialet har förmågan att förflytta vatten
draget genom att växa i höjden. Detta gäller främst
bäckar och mindre vattendrag. Helt annorlunda är
förhållandena om torvmarken har bildats genom att
ett vattendrag vuxit igen. Där är den organiska mäk
tigheten störst inom de partier där vattnet har varit
El öppet längst. Se exempel på stereobild I: I.
Av resultatet från en torvmarksdikning kan man
dra vissa slutsatser om avståndet till mineraljorden.
Detta beskrivs närmare i avsnitt 5.3.6. Där den äldre
dikningsmetoden som enda resultat har gett en smal
trädrad längs dikeskanten är mäktigheten efter dik
ning mer än 0,5-1 m, medan den är grundare där
man har fått en uthållig skogsproduktion. Se stereo• bildll:4.
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Om de tre huvudformerna igenväxnings-, nederbörds

till berg

bildning. I områdena närmast fjällkedjan är dessa
torvmarker ibland så grunda att block från under
liggande morän går i dagen.

6.6

Djup till berg

I de fall grovsedimenten och moränen uppvisar s.k.
karakteristiska ytformer, såsom åsar, drumlins, dödis
morän osv.. kan man många gånger bestämma jord

mäktigheten i enlighet med vad som tidigare beskri
vits. Dessa bildningar påträffas företrädesvis inom
terrängens lågpartier.
Högre upp på sluttningarna och i områden med
storkuperad terräng bestäms ytformen i stor utsträck
ning av berggrunden. Här, liksom för finsedimenten,
är ytformen och ytstrukturen de faktorer som när
mast underlättar jorddjupsbedömningen. Även vegeta
tionen ger värdefulla indikationer. Genom att studera

0

1000m
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BILD 96. Terrängparti med tunt jordtäcke (A), där trädbe
ståndet har sämre slutenhet än på angränsande, mäktigare
jordlager (B). Underlagrande bcrggrundstektonik framträder
bara i stora drag.
FIG. 96. Differences in vegetation and tree crown closure
between areas with thin (A) and rhick (B) soil cover.

vegetationen kan man i skogbevuxen terräng många
gånger avgränsa områden med tunt jordtäcke. Denna
möjlighet är dock huvudsakligen begränsad till ter
rängens krönpartier.
Om man betraktar undersökningsområdet i stort
kan man få en uppfattning om hur terrängens yt-

utformning påverkas av tektoniska drag i berggrun
den. Där de lösa jordlagrens mäktighet är stor fram
träder inte skogbevuxna sprickor och smala sprick
dalar. Dessa tvära branter är karakteristiska för stäl
len där lösmateriallagret tunnar ut. Om mäktigheten
är mycket liten, ca 0,5 m, finns det gott om uppstic
kande, flacka hällar. ökar mäktigheten till 1 il 1,5 m
blir hällblottningarna sällsyntare.
Den främsta indikationen på ett tunt jordtäcke är
att skogen glesnar och att man mellan träden ser den
ljusa, torra markvegetationen, medan buskvegetation
endast förekommer i liten utsträckning. Tallen är det
dominerande trädslaget. Beståndet är vanligen myc
ket klenare utvecklat och träden lägre än i omgivan
de terräng med mäktigare jordlager, se bild 96.
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BILD 97. Bergområde till stora delar överlagrat av ett tunt
jortHäcke.

FIG. 97. Mountain area with thin soil cover. The crack
pattern appears from the distinct orientation oj the trees.
Some outcrops can be seen as light-grey tones.
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6.6 Djup till berg

Bild 97 visar ett område där berggrunden till stora
delar är överlagrad av ett tunt jord täcke. Spricksys
temen i berggrunden framträder genom trädvegetatio
nens markanta orientering. Berget går ställvis i dagen
som små, ljust avbildade hällar.
I områden där jordlagren påverkas av den under
liggande berggrundens topografi kan man vanligen
iaktta positiva ytformer. Om berggrunden ligger nära
markytan får denna ofta en ojämn ytstruktur. Inom
partier med negativ ytform är djupet till berg större.
Detta förhållande är särskilt påtagligt i sluttningars
nedre delar och i inskurna vikar i höjdpartier. Där
höjdpartiernas uddar fortsätter under omgivande jord
lager framträder de som ryggar.

Sammanställning av jordarternas
identifieringskarakteristika

7.1 Allmänt 155
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Allmänt

Kapitel 7 utgör en sammanställning av karakteristika,
med vilkas hjälp man på flygbilder kan identifiera
jordarter och jordartsgränser samt göra vissa jord
djupsbedömningar.
Jordarterna är sammanförda i samma fem huvud
grupper som i tabell 3 i kapitel 1, nämligen grovsedi
ment, finsediment, organiska jordarter, morän och
berg. Inom dessa huvudgrupper behandlas i samman
ställningen de indikationer som möjliggör en nog
grannare indelning i undergrupper.
I sammanställningen är indikationerna uppställda
i tabellform. Hänvisning ges till bildmaterial och till
de textavsnitt i kapitel 3-6 där indikationernas bak
grund och tillförlitlighet beskrivs närmare. Hänvis
ning görs också till indikationer i bilder som tidigare
inte har beskrivits i texten.

7

7.2

Grovsediment

Karakteristiska ytformer
•

Rullstensåsar.
Avsnitt 3.2.l
Stereobild 5:3, 7:1, 10:3, 12:4
Bild 17, 18, 24, 77, 84

•

Deltabildningar.
Avsnitt 3.2.2
Stereobild 8: 1, 12:4
Bild 20, 21

•

Sandurbildningar.
Avsnitt 3.2.3
Stereobild 12: 1
7.1
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@

Flygsanddyner (mellansand, finsand).

@

Avsnitt 3.2.4
Stereobild 5:2, 9: 1
Bild 22, 23

Topografi, ytform
@

Vanligen tydligt positiva ytformer, särskilt hos de
grövsta fraktionerna; ofta kuperad, småkullig ter

Avsnitt 4.3.3
Stereobild 10: I
Bild 56, 57

Ytupptorkning
o Jämn upptorkning ger enhetlig och jämn gråton;
gråtonsvärdet bestäms bl.a. av vegetation och

räng där positiva och negativa ytformer avlöser
varandra.

egenfärg.

Avsnitt 4.4.2
Stereobild 8:1, 8:3, 8:4, 9:1, 11:1
Bild 16, 21, 67, 68, 69

Avsnitt 4.2.1
Stereobild 8:3, 12:4
Bild 22, 67, 68
@

Mellansand och finsand har ofta jämnare former
än de grövre fraktionerna.

Erosionsmönster
@

Avsnitt 4.2.1
Stereobild 8:4, 11:1
Bild I 6, 72, 73

Avsnitt 4.5.2

Ytstruktur
Grovsand och grövre: jämn till ojämn ytstruktur.

Mellansand och finsand: Jamn till något oiamn
ytstruktur på obrukad mark; jämn till mycket
jämn på odlad mark.

Avsnitt 4.2.1, 4.3.2
Stereobild 8 :4, Il: I
Bild 16

Erosionsschemat

Bild 16, 21, 69

Vattendragens utseende i plan
@

Ljusgrå till vit tonåtergivning i torra lägen; kan
iakttas bl.a. på odlad mark, grustag, erosionssår
och stränder.
Avsnitt 4.3.3
Stereobild 5:2, 7:2, 8:1, 8:4, 10:3, 12:4
Bild 23
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Jämn, harmonisk form i rena sediment; tvära krö
kar vid hinder som morän och berg.

Avsnitt 4.5.5
Stereobild 12:1, 12:2, 12:4
Erosionsschemat
Bild 16, 18, 69

Egenfärg
@

Mellansand och finsand: V-formad tvärprofil,
skarpa krön, hög gradient i sidora viner, bågfor
mat krön sett i plan.

Avsnitt 4.5.2
Stereobild 9:1, 11:1, 12:1, 12:2, 12:4

Avsnitt 4.2.1, 4.3.2
Stereobild 8:3, 10:1, 10:3
@

Grus och grovsand: V-formad tvärprofil, skarpa
krön, hög gradient i sidoraviner.
Erosionsschemat

@

@

Klapperfält återges i något mörkare gråton än
övriga grovsediment.

@

Följer ibland jordartsgränser i plan terräng, sär
skilt där den ena jordarten består av sil!.
Avsnitt 4.5.5
Stereobild 4:1
Bild 40

Meandrande vattendrag
•

•

Främst i mellansand och finsand; förekommer
också i sil t.
Avsnitt 4.5.6
Stereobild 12:2
Bild 16, 61

Avsnitt 4.7.1
•

Flygsand = mellansand och finsand.
Avsnitt 4.5.7
Stereobild 5:2, 7:2
Bild 22, 23

Svallning
•

•

Markvegetation
•

Svallning av grovsediment kräver ej lika expone
rade lägen som morän; särskilt vanlig i anslut
ning till rullstensåsar.
Avsnitt 4.5.8
Stereobild 10:3
Bild 24

•

•

Mellansand och finsand: gräsvegetation med ljus
gråton i gläntor och på hyggen vid högt grund
vattenstånd.

Avsnitt 4.7.3
Stereobild 8:4
Bild 72

rn.m.

Ras

Ljusa lavar; inslag av mörka ris förekommer;
buskvegetation saknas.
Avsnitt 4.7.3
Stereobild 8:3, 9: 1, 12:4
Bild 21, 67,68, 6~ 73

Svallsediment identifieras genom sin vanligen ne
gativa ytform, torra vegetationstyp, jämna ytupp
torkning, utbildning av terrasser och strandlinjer
Avsnitt 4.5.8
Stereobild 10:3
Bild 24

Den ytstruktur som träd- och markvegetation ger
är ofta tillräcklig för att i enkelbild ange gränsen
mot morän.
Avsnitt 4.7.3
Stereobild 8:3, 9:1, 12:4
Bild 21, 69

Vinderosion
•

I långa sluttningar kan blandskogar med inslag av
gran förekomma.

Strandvegetation
•

Ras i slänter avbildas som en mycket ljus, smal
zon parallell med slänten.

Sämre utvecklad än på finsediment; saknas ibland
helt.
Avsnitt 4.7.5
Stereobild 5:2, 12:4
Bild 21 , 77

Avsnitt 4.6.2
Bild 61

Trädvegetation

Försumpningsgrad

•

•

Rena tallbestånd eller talldominerade bestånd;
vanligen jämn beståndsutveckling.
Avsnitt 4.7.3
Stereobild 8:3, 9:1, 12:4
Bild 21, 67, 68, 69, 73

Ofta fria från försumpning; avloppslösa sjöar
förekommer.
Avsnitt 4.8.1
Stereobild 8:3, 9:1, 12:1, 12:4
Bild 21 , 6i 68,6~ 77
7.2
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Övergång torvmark-grovsediment

Täktverksamhet

•

•

Smalare övergångszon vid ökande kornstorlek.
Avsnitt 4.8.2
Stereobild 1:3, 13:3
Bild 79, 80

Odling på grovsediment
•

MeIJansand och finsand odlingsbara; de odlade
fälten vanligen sammanhängande med räta be
gränsningslin jer inom odlingsytan.
Avsnitt 5.2.1
Stereobild 9:1, 11:1
Bild 16, 21, 24, 77

•

I gynnsamma lägen är den odlingsbara marken
brukad, medan grovsand och grövre är skogbe
vuxna.
Avsnitt 5.2.1
Stereobild 9:1, 12:4
Bild 24, 77

Dikning
•

Mellansand: ingen dikning. Finsand: gles öppen
dikning; tegarna mellan dikena kan vara 250 m
långa, ibland mer.

Avsnitt 5.3.1, 5.3.4
Stereobild 8:4, 9:1 , 11:1
Bild 16, 24, 77

Brukningsmetoder
•

Figurplöjning.
Avsnitt 5.4.1
Stereobild 8:4
Bild 24, 88

•

Vältning.
Avsnitt 5.4.2
Stereobild 8:4
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Grus- och sandtag.
Avsnitt 5.5.1
Stereobild 5:3, 10:3, 12:4

7.3

Finsediment

Ytupptorkning
•

Sitt: jämn upptorkning; inte alltid lika jämn som
på grovsediment; ytan kan vara något flammig.
Avsnitt4.4.2
Stereobild 4: 1, 4:2, 4:3
Bild 18

•

Lera: ojämn upptorkning ger karakteristiskt flam
mig yta.
Avsnitt 4.4.2
Stereobild 5:3, 7:3, 10:3
Bild 15 a, 15 c, 16, 24

Karakteristiska ytformer
•

Lerslätter.
Avsnitt 3.2.5, 6.4
Stereobild 5:3, 9:2, 10:2, 10:3
Bild 16, 24, 41, 87, 93

Topografi, ytform
•

Sitt: plan till svagt positiv ytform eller en mjuk,
böljande form med omväxlande positiva och nega
tiva ytformer.

Erosionsmönster
•

Sitt och grovlera: U-formad tvärprofil; avrundade
krön; låg gradient; rikt förgrenat ravinsystem; ofta
försumpad botten.
Avsnitt 4.5.3
Stereobild 4:1, 4:2, 4:3, 6:1, 6:3, 6:4
Erosionsschemat
Bild 16, 18, 38, 39

•

Lera: i moget stadium mycket flack tvärprofil; i
omoget stadium branta slänter; låg gradient; ofta
ytavrinning på bred front utan ravinbildning.
Avsnitt 4.5.4
Stereobild 5:3, 9:2
Erosionsschemat
Bild 54, 82

Avsnitt 4.2.2
Stereogramblad 4
Bild 38

•

Lera: negativ till plan ytform där mäktigheten
överstiger 2 a 4 m; vid mindre mäktighet intill
fastmarksgräns ofta positiv ytform eller jämnt
sluttande yta.
Avsnitt 4.2.3
Stereobild 3:1, 5:1, 5:3, 9:2, stereogramblad 6
Erosionsschemat
Bild 24, 41, 87, 93, 94

Ytstruktur
•

Jämn till mycket jämn ytstruktur.

Vattendragens utseende i plan

Avsnitt 4.3.2
Stereobild 1: 1, 1:2, 4: 1, 4:3, 5 :3, 7:3 m.fl.
Bild 16, 18

•

Jämn, harmonisk planform i rena sediment; tvära
krökar vid hinder som morän, berg, grovsediment.
Avsnitt 4.5.5
Stereobild 4:1, 4:3, 5:3, 9:2, stereogramblad 6
Erosionsschemat
Bild 16, 18

•

Följer ibland jordartsgränser i plan terräng, sär
skilt där den ena jordarten består av silt.
Avsnitt 4.5.5
Stereobild 4: 1
Bild 39, 40

Egenfärg
•

I torra lägen ljus gråton; lera något mörkare och
flammigare än silt.
Avsnitt 4.3.3
Stereobild 1:1, 1:2, 4:1, 4:2 m.fl.
Bild 16, 18, 47

7.3
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•

Siltraviner tenderar att bli bredare där de har nått
fast botten.

Trädvegetation
•

Avsnitt 4.5.3
Stereobild 4:1, 4:3
Bild 53

Meandrande vattendrag
•

Förekommer i silt men främst i mellansand och
finsand.

Avsnitt4.7.4
Stereobild 5:3
Bild 18, 95

Markvegetation
•

Avsnitt 4.5.6
•

Även i lera förekommer ett starkt slingrande,
meanderliknande lopp, som dock är bundet i
sidled.

Blandskogar av främst gran och lövträd; ibland
rena bestånd; ofta varierande trädhöjd och slu
tenhet.

Ris, mossor, örter och buskar ger mörk gråtons
återgivning.
Avsnitt 4.7.4
Stereobild 5:3

•

Avsnitt 4.5.6

Gräsvegetation med ljus gråtonsåtergivning i glän
tor, på hyggen osv., upphör i skogsbryn.
Avsnitt 4.7.4

Strandvegetation
Skred
•

•

Flaskskred utbildas i kvicklera; identifieras med
ledning av formen.

Avsnitt 4.6.1
Stereobild 7: 3
Bild 58
•

Skålskred identifieras med ledning av form och
skredskållor; skållor framträder även på gamla
skred genom sitt regelbundna mönster.

Avsnitt 4.6.1
Stereogramblad 6
Bild 16, 59, 60

Förekommer allmänt.
Avsnitt 4.7.5
Stereobild 3: 1
Bild 18

Försumpningsgrad
•

Avsnitt 7.4

Övergång torvmark-finsediment
•

Bred övergångszon.
Avsnitt 4.8.2

Odling på finsediment

.Jordflytning
•

Kostigar på branta sluttningar, vanligen ravin
slänter.
Avsnitt 4.6.3
Stereobild 6:3, 6:4
Bild 64, 65
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•

Jämna sammanhängande fält med räta begräns
ningslinjer inom odlingsytan.
Avsnitt 5.2.1
Stereobild 1: 1, 1:2, 3:3, 5:3, 9:2 m.fl., stereogram
blad 4 och 6
Bild 18

Lokalisering av bebyggelse
111

Mäktighet

Boställen inom odlingsområden på holmar av mo
rän, grovsediment eller berg eller där finsedimen
tens mäktighet är liten.

• Där vattendrag nått fast botten kan mäktigheten
mätas direkt; fast botten återspeglas av förekomst
av forsar och block.

Avsnitt 5.2.4
Stereobild 4:1, 4:2, 9:2 m.fl.

Avsnitt 4.5.5
Stereobild 4:2, 6:3, 6:4

Dikning
•

1111

Sitt: tät öppen dikning.

Avsnitt 4.2.3, 6.4
Stereobild 1:1, 1:2, 3:1, 5:3, 6:3, 6:4, 9:2
Bild 27, 28, 59

Avsnitt 5.3.4
Stereobild 4:2
1111

Lera: täckdikning eller tät öppen dikning; vid
öppen dikning sällan mer än 150 m långa tegar.

ill

Avsnitt 5.3.1, 5.3.4
Stereobild 1:2, 5:3, 6:1, 6:2, 6:3, 9:2, 9:3
Erosionsschemat
Bild 16, 24

Brukningsmetoder
• I lera används slutfåror för ytvattenavledning.
Avsnitt 5.4.1
111

Spårbildning
111

• Lera med negativ ytform är väsentligt mäktigare
än där ytformen är positiv; ofta överlagrad med
organiskt material.
Avsnitt 4.2.3, 6.4
Stereobild 5:3, 10:3
Bild 41, 93, 95
• övergången mellan negativ och positiv ytform
uppvisar ofta en tydlig vinkeländring; lermäktig
heten är här vanligen 2 il 4 m.
Avsnitt 4.2.3, 6.4
Stereobild 1:2, 3:1, 5:3, 6:3, 6:4, 9:2
Bild 27, 28, 41, 93, 94

Hjulspår.
Avsnitt 5.4.4
Stereobild 10:3
Bild 89

ill

Märgelgravar i lera.
Avsnitt 5.5.2
Stereobild 9:3

• Lertag.
Avsnitt 5.5.2
11 -

Flygbildstolkning

Vattendrag följer största lermäktigheten.
Avsnitt 4.2.3, 6.4
Stereobild 5:3, 9:2
Bild 93, 95

Täktverksambet
1111

Uppgrundning inom lerområden indikeras av svagt
positiv ytform; jorddjupsbedömningen endast
relativ.
Avsnitt 4.2.3, 6.4
Stereobild 3: I, 5:3, 6: I, 9:2

Harvning på silt, grovlera och leriga jordar; ibland
också på mellanlera och finlera.
Avsnitt 5.4.3
Stereobild 4: 1

Lera med tydligt positiv ytform har liten mäktig
het och väl utvecklad torrskorpa.

•

Isolerade organiska förekomster på lerområden
indikerar var lermäktigheten är störst.
Avsnitt 6.5.1
Bild 41, 93, 95
7.3
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7.4

Organiska jordarter

Gråtonsåtergivning
•

Varierande alltifrån mycket ljus till nästan svart
beroende på egenfärg, fritt vatten, ytstruktur och
vegetation.
Avsnitt 4.3
Stereobild 1:1, 1:2, 1:3, 4:3, 9:1, 10:3, 11:1, 11:2,
11 :4, 12:3, stereogramblad 13

•

Gränsen mot minerogena jordar framträder ofta
distinkt genom gråtonsskillnader; gråtonen varie
rar ofta längs gränsen och kan vara såväl ljusare
som mörkare än omgivningen. Gråtonsgränsen jordartsgränsen - måste vara anpassad till topo
grafin och inom odlade områden bedömas inom
samma odlingsenhet.
Avsnitt 3.3.1, 4.3.4, 5.2.2
Stereobild 1:1, 1:2, 1:3, 4:3, 9:1, 10:3, 11:1, 11:2,
11 :4, 12:3, stereogramblad 13
Bild 27

•

Gråtonerna kan vara jämna, flammiga, zonerade,
mönstrade osv. på ett karakteristiskt sätt på både
odlade och obrukade torvmarker.
Stereobild 1:2, 1:3, 4:3, 11:2, 13:3 m.fl.

Karakteristiska ytformer
•

Igenväxningstorvmarker.
Avsnitt 3.3.1
Stereobild 1:1, 1:2, 3:1, 4:3
Bild 24, 25, 27, 28, 47

•

Nederbördsbetingade torvmarker (högmossar).
Avsnitt 3.3.2
Stereobild 12:3
Bild 25, 29, 77

•

översilningstorvmarker (strängmyrar, hängmyrar
och backmyrar).
Avsnitt 3.3.3
Stereobild 1:3, 13:1
Bild 30, 31

•

Sumpskogar.
Avsnitt 3.3.4
Stereobild 1:4

Ytstruktur
•

Ytstrukturen är i kombination med gråtonsåter
givningen en säker indikation på organisk mark.

•

Något ojämn ytstruktur på odlad mark genom
svag tuvbildning.
Avsnitt 3.3.1
Stereobild 1:2
Bild 26, 28

Topografi, ytform
•

Negativa till helt plana områden, uppfyllande ter
rängens lågpunkter.
Avsnitt 4.2.4
Stereobild 1:1, 1:2, 1:3, 4:3, 10:3, 11:1, 11:2, 12:3,
13:1, 13:3, 13:4
Bild 27, 28, 47

•

Högmossar och hängmyrar utgör undantag och
har positiv ytform.
Avsnitt 4.2.4
Stereobild 12:3
Bild 25
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• lgenväxningstorvmarker, kärr: något ojämn till
jämn.
Avsnitt 3.3.1, 4.3.2
Stereobild 1:1, 1:2, 3:1, 4:3
Bild 24, 27, 28
•

Högmossar: ojämn till mycket ojämn.
Avsnitt 3.3.2, 4.3.2
Stereobild 12:3
Bild 25

•

översilningstorvrnarker, strängmyrar: OJamn till
mycket ojämn genom omväxlande ris- och starr
mossar; inom flarkarna dock jämn till mycket
jämn.

Avsnitt 3.3.3, 4.3.2
Stereobild 1:3, 13:1
Bild 31
@

Rismossar: ojämn till mycket ojämn.
Avsnitt 3.3.5, 4.3.2, 4.8.2
Stereobild 13:3
Bild 79, 80

•

@

@

Avsnitt 4.3.4
Stereobild 1:3

Ytnpptorkning
e Endast små variationer i den tonåtergivning som
beror på ytupptorkning, detta p.g.a. hög och täm
ligen konstant fuktighet.
Avsnitt 4.4.2
Stereobild 12:3
Bild 24

Starrmossar: jämn.

Avsnitt 3.3.5, 4.3.2, 4.8.2
Stereobild 1:3, 13:3
Bild 79

Erosion

Trädbevuxna kärr: det täta beståndet ger i lövat
tillstånd jämn till mycket jämn ytstruktur; under
den avlövade tiden en diffus ytstruktur.

Vattendragens utseende i plan

ID

@

Avsnitt 3.3.5
Stereobild 3: 1
@

Avsnitt 4.3.3
Stereobild 12:3
Bild 24, 47
@

ID

Lövträdsdominerade sumpskogar och kärr på nä
ringsrika torvmarker.
Avsnitt 3.3.4
Stereobild 3: 1

ID

Barrträdsdominerade sumpskogar på näringsfat
tiga torvmarker.
Avsnitt 3.3.4

@

Framträder endast där jordarten är fri från vege
tation, såsom 'på'·plöjda och nysådda fält, nygrävda
dikesslänter; torvtäkter.
Avsnitt 4.3.3
Stereobild 12:3
Bild 24, 47

På flacka torvmarker kan de små vattendragen ha
ett karakteristiskt vindlande och knyckigt lopp.

Trädvegetation

Egenfärg
Mörk till mycket mörk gråten; tämligen oberoen
de av markfuktighetens variationer.

Förekommer ej.

Avsnitt 4.5.5
Stereobild 8:3, 9: 1

Sumpskogar: det oregelbundna beståndet ger en
ojämn till mycket ojämn ytstruktur.
Avsnitt 3.3.4, 4.3.2
Stereobild 1:4

@

Där markytan täcks av fritt vatten blir gråtonen
mycket mörk.

På näringsfattiga torvmarker med mer än ca 1 m
mäktighet endast klena tallar, s.k. martallar.
Avsnitt 3.3.5
Stereobild 13:3, 13:4

ID

Surdråg: övervägande gran.
Avsnitt 4.7.3
Stereobild 8:3
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Markvegetation

Försumpningsgrad

•

•

lgenväxningstorvmarker, kärr: övervägande ljus
gråtonsåtergivning av vass, starr, gräs, örter m.fl.

Avsnitt 4.8.1
Stereobild 1:4, 13: 1

Avsnitt 3.3.1
Stereobild 1:1, 4: 3
•

•

Högmossar: övervägande mörk gråtonsåtergivning
av rismossar och dyfyllda flarkar.
Avsnitt 3.3.2
Stereobild 12:3
Bild 29

•

översilningstorvmarker, strängmyrar: i randområ
dena mörka rismossar, i centralpartierna ljusa
starrmossar; där dyområden förekommer i de
centrala delarna (flarkar) blir gråtonen mörk till
mycket mörk.

Rismossar: mörk gråton.

•

•

•

Avsnitt 4.8.1
Stereobild 13:2
•

Avsaknad av försumpning i svackor indikerar vat
tengenomsläppligt material.
Avsnitt 4.8.1
Stereobild 8:3, 12:1, 12:4
Bild 67, 68, 69

Lövträdsdominerade sumpskogar: mellan träden
övervägande ljus gråton av bl.a. örter och gräs.

•

A vloppslösa sjöar indikerar vattengenomsläppligt
material.
Avsnitt 4.8.1
Bild 77

•

Avsnitt 3.3.4
Stereobild 1:4

•

Torvmarker i bergområden oberoende av under
lagrande jordart då berggrunden bildar fördäm
ningar.

Starrmossar: ljus gråton.
Avsnitt 3.3.5
Stereobild 1:3, 13:3
Bild 79

•

Sumpskogar på tät mineraljord eller berg, kan
också utvecklas där fallet är litet.
Avsnitt 4.8.1
Stereobild 1:4

Avsnitt 3.3.5
Stereobild 1:3, 13:3
Bild 79, 80

•

Hängmyrar och backmyrar på tät mineraljord.
Avsnitt 4.8.1
Stereobild 13: 1
Bild 31

Avsnitt 3.3.3
Stereobild 1:3, 13: 1 13:3
Bild 31

•

Talrika torvmarker indikerar tätt underlag.

Avsaknad av strandvegetation indikerar grovt ma
terial eller berg.
Avsnitt 4.7.5, 4.8.1
Bild 76, 77

Barrträdsdominerade sumpskogar: omväxlande
mörk och ljus gråton av bl.a. mossor, ris och starr.
Avsnitt 3.3.4

Övergång torvmark-mineraljord

Tuvbildning allmänt förekommande.

•

Avsnitt 3.3.1
Stereobild 1:1, 1:2, 3:1, 9:1, 10:3, 11:1, 11:2
Bild 26, 28
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Smal övergångszon vid grovt material.
Avsnitt 4.8.2
Stereobild 1:3, 13:3
Bild 79

•

Bred övergångszon vid finkornigt material.

•

Avsnitt 4.8.2
Stereobild I :3, 13:3
Bild 80

Avsnitt 5.3.1
Stereobild 11 :2, I 2:3
Bild 86

Odling på organiska jordar
•

Framträder tydligt där odlingen gränsar mot
obrukad torvmark.
Avsnitt 5.2.2
Stereobild 9:1 , 12:3, 13:4

•

Dikesvegetation
•

Framträder tydligt genom förändringar i gråton
och ytstruktur och avviker markant i gränsen mot
mineraljord; gråtonsförändringarna måste stude
ras inom samma brukningsenhet.
Avsnitt 3.3.1, 4.3.4, 5.2.2
Stereobild I :2, 10:3
Bild 27, 28

Dikning för skogsproduktion
•

Avsnitt 5.3.6
Stereobild 11 :4, 13:4
•

Endast små lador och bodar; aldrig boningshus
och större ladugårdar.

•

Avsnitt 5.2.4
Stereobild 10:3, 11:1, 13:4
Bild 83, 84

Dikning på åkerjordar
Högförmultnad torv: tät öppen dikning.

Avsnitt 5.3.1, 5.3.4
Stereobild 9:1, Il : I
•

Lågförmultnad torv: gles till mycket gles öppen
dikning.

Avsnitt 5.3.1, 5.3.4

På näringsrika torvmarker, typ kärr, har mäktig
heten mindre betydelse.
Avsnitt 5.3.6
Stereobild I :4

Bebyggelse

•

På näringsfattiga torvmarker bör mäktigheten inte
överstiga ca 1 m.

Organiska marker ofta avsatta som strandängar.
Stereobild 3:1, 4:3

•

På torvmarker ofta en karakteristisk, intensiv
buskvegetation i dikena.
Avsnitt 5.3.1
Stereobild 9:1, 11:1
Bild 18, 84, 85

Grödor
•

Gyttja: ingen dikning där permanenta torksprickor
uppstått; torksprickor avbildas i karakteristiskt
mönster; i övriga fall tät öppen dikning eller täck
dikning.

Äldre dikningsavstånd: några hundra meter. Nu
mera används 20-25 m för rismossar och upp till
60-70 m för kärraktiga sumpskogar.
Avsnitt 5.3.6
Stereobild 11 :4, 13:4

Brukningsmetoder
•

Figurplöjning på självdränerande gyttjejordar.
Avsnitt 5.4.1
Stereobild 12:3
Bild 24

• Vältning.
Avsnitt5.4.2
7.4 Organiska jordarter
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Spårbildning

<Il

Avsnitt 3.3.1
Stereobild 1:1, 1:3, 4:3, 13:3 m.fl.
Bild 27, 28

e Hjulspår.
Avsnitt 5.4.4
Stereobild 10:3
Bild 89

<Il

Täktverksamhet
Avsnitt 5.5.3
Stereobild 12:3
Bild 29

På näringsfattiga torvmarker endast martallar vid
större djup än ca 1 m. Vid mindre djup kraftigare
bestånd.
Avsnitt 6.5.2
Stereobild 13 :4

Torvtag.

CD

Litet djup inom övergångszonen.

CD

Resultatet av skogsdikningar visar var mäktig
heten efter dikning över- resp. underskrider 1 m
på samma grunder som i föregående punkt.
Avsnitt 5.3.6
Stereobild 13:4

Mäktighet

<Il

Torvmarker inom bergområden med samma orien
tering som spricksystem. svackor o.d. är mäkti
gare än torvmarker med avvikande orientering
eller med oregelbunden planform.

G

Avsnitt 6.5.1
Stereobild 13 :2
e Isolerade organiska förekomster på lermarker in
dikerar var lermäktigheten är störst.

Avsnitt 6.5.4
Stereobild 1: 1, 3: 1
e Högmossar: måttet över omgivande terräng ger
minsta lagertjocklek, mäktigheten vanligen större
än detta mått; där högmossen underlagras av igen
växningstorvmark kan mäktigheten vara avsevärd.

Avsnitt 6.5.1
Bild 93, 95
Där det organiska materialet är bildat i vattendrag
avviker utseendet från grundare partier.

CD

Avsnitt 6.5.1
Stereobild 13 :4
Små vindlande vattendrag inom torvmarken har
inget samband med det organiska materialets mäk
tighet.

CD

Avsnitt 4.5.5, 6.5.3
Stereobild 8:3, 9:1
Större vattendrag, som går genom torvmarker
vilka underlagras av lera, följer vanligen största
lermäktigheten.

CD

Avsnitt 6.5.3
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lgenväxningstorvmarker: stor mäktighet, särskilt
där de har någon form av orientering såsom lång
smala vikar, sund, åmynningar osv.

Avsnitt 6.5.4
Stereobild 12:3
Bild 25, 29, 77
CD

Back- och hängp1yrar: tämligen grunda (1-2 m)
vid tydliga lutningar, mäktigast där markytan pla
nar ut eller övergår till positiv ytform.

Avsnitt 6.5.1
Stereobild 13: 1
Bild 30, 31

7.5

Topografi, ytform

Morän

•

Karakteristiska ytformer
•

Drumlins.

Avsnitt 4.2.5
Stereogramblad 2
Bild 34, 35 m.fl.

Avsnitt 3.4.1
Stereobild 2: 1
•

Drumliniserad morän.
Avsnitt 3.4.2
Stereobild 7: 1, 11 :4

•

Ytstruktur
•

Radialmorän.

Dödismorän.

• Normalblackig och blockfattig finkornig morän:
jämn till något ojämn ytstruktur.

Avsnitt 3.4.4
Stereobild 2:2
Bild 34
•

Avsnitt 4.3.2, 4.7.4
Stereobild 2:1, 5:4, 7:1
Bild 42, 75

Rogenmorän.
Avsnitt 3.4.5
Stereobild 2:4
Bild 19, 35

•

Storblackig och rikblockig grov morän: ojämn till
mycket ojämn ytstruktur.
Avsnitt 4.3.2, 4.7.3
Stereobild 2:3
Bild 33

Avsnitt 3.4.3
Stereobild 2:3
Bild 33
•

övervägande positiva ytformer; i storkuperad ter
räng påverkad av underliggande berggrund; i
moränbacklandskap är de negativa ytformerna
ofta täckta av torvmarker eller sediment.

Egenfärg
•

Ljus; kan endast sällan iakttas; främst i moräntag
och på moränodlingar.
Avsnitt 4.3.3
Stereobild 5: 1
Bild 81

Ändmorän.
Avsnitt 3.4.6
Stereobild 13:4
Bild 24

Ytupptorkning
Blockhalt
•

•

Hög blockhalt indikerar grov morän.

Avsnitt 4.4.2
Stereobild 5: 1
Bild 15

Stereobild 2:3
Bild 33, 84
•

Flammig gråton, som dock inte är lika utpräglad
som på lera.

Låg blockhalt indikerar finkornig morän.
Stereobild 2:1, 7:1, 11:4
Bild 42, 74, 84

Erosionsmönster
•

Dåligt utvecklat.
7.5 Morän
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Vattendragens ntseende i plan
Oregelbundet lopp.

@

e Den ytstruktur som träd- och markvegetationeu
ger är ofta tillräcklig för att i enkelbild ange
gränsen mot sediment.

Avsnitt 4.5.5
Bild 55

Avsnitt 4.7.3
Stereobild 8:3, 12:4
Bild 21, 69

Svallning
•

Intensiv svallning endast i exponerade lägen.
Avsnitt 4.5.8
Stereobild 10: I, 10:2
Bild 56, 57

• I långa sluttningar blandskogar med gran som
dominerande trädslag även på grova moräner.
Avsnitt 4.7.1
Stereobild 5 :4

Ras
9

Svämkäglor.

Markvegetation

Avsnitt 4.6.2
Stereobild 12: 1

•

Avsnitt 4.7.3
Stereobild 2:3, 8:3
Bild 33, 70, 84

Jordflytning och tjälfenomen
Flytjordsvalkar i branta sluttningar av siltig morän.

GD

Avsnitt 4.6.3
Stereobild 7:4
Jordrutor i siltig morän i fjäll trakterna.

•

Avsnitt 4.6.3
Stereobild 7:4
•

Blocksänkor i siltig morän.
Avsnitt 4.6.3
Bild 63

Trädvegetation
Grov morän: rena tallbestånd eller talldominerade
bestånd på krönen.

Cl>

Avsnitt 4.7.3
Stereobild 8: 3
Bild 33, 70, 84
•

Finkornig morän: blandskogar med gran som do
minerande trädslag; ibland rena granbestånd på
krönen; ofta varierande trädhöjd och slutenhet.
Avsnitt 4.7.4
Stereobild 8:2
Bild 69, 75, 84
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Grov morän: ljusa lavar; inslag av mörka ris före
kommer; sällan buskar.

Cl>

Ingen gräsvegetation på hyggen på grov morän;
den ljusa gråtonen från lavar fortsätter också inne
i skogen.
Avsnitt 4.7.3
Stereobild 8 :3
Bild 70, 84

e Envegetation på grov, ofta ytsvallad morän.
Avsnitt 4.7.3
Stereobild 10:2
Bild 74
e Finkornig morän: ris, mossor, örter och buskar
med mörk gråtonsåtergivning.

Avsnitt 4.7.4
Stereobild 8:2
Bild 69, 75
• Gräsvegetation med ljus gråton på hyggen på fin
kornig morän; den ljusa gråtonen upphör i skogs
brynet.
Avsnitt 4.7.4
Stereobild 1:4, 8:2
Bild 75

Strandvegetation
8

Strandvegetationen rikligare ju finkornigare mo
ränen är.

Avsnitt 4.7.5
Bild 76

Odling på morän frånsett moränleror
e Oregelbundna fält.
Avsnitt 5 .2.3
Stereobild 9: 1, 9:2
Bild 84
e Träddungar, sten- och blocksamlingar på och
runt fälten.

Försumpningsgrad
e Talrika häng- och backmyrar inom moränområ
den indikerar finkornig morän.
Avsnitt 4.8.1
Stereobild 13:1
Bild 31
e Sumpskogar på tät mineraljord eller berg kan ut
vecklas där fallet är litet.
Avsnitt 4.8.1
Stereobild 1:4
e Avsaknad av försumpning i svackor indikerar grov
morän.

Avsnitt 4.8.1
Bild 84

Avsnitt 5.2.3
Stereobild 5:1, 9:1, 9:2
Bild 81, 84

Lokalisering av bebyggelse
e Boställen inom odlingsområden på holmar av
morän, grovsediment eller berg eller där finsedi
mentens mäktighet är liten.
Avsnitt 5.2.4
Stereobild 4:2, 9:2
Bild 83
e Bebyggelse och odling i moränområden knutna
till höjdkrön där moränen är finkornig.
Avsnitt 5.2.4
Bild 84

Dikning av skogsmark
Övergång torvmark-morän
e Bred övergångszon mot finkornig morän.

Avsnitt 4.8.2
Stereobild 1:3, 13:3
e Smal övergångszon mot grov morän.
Avsnitt 4.8.2
Bild 84

e Dikning av finkorniga moräner vid skogsavverk
ning inom områden med hög humiditet.
Avsnitt 5.3.5
Stereobild 11:3

Brukningsmetoder
e Figurplöjning på vattengenomsläpplig morän.

Avsnitt 5.4.1
Stereobild 5: 1
Bild 81

Odling på morän
e Förekommer på moränlera, lerig morän och san
dig-moig morän.
Avsnitt 5.2.3
Stereobild 5:1, 9:1, 9:2
Bild 81, 84

Täktverksamhet
e Moräntag.
Avsnitt 5.5.1
e Moränmärgel.
Avsnitt 5.5.2
7.5 Morän
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Stengärdsgårdar, blockupplag
•

I skogbevuxen terräng som gränser.

Topografi, ytform
•

Avsnitt 5.5.5

Klart positiv; negativa ytformer i regel jordtäckta;
rundad stötsida, skrovlig läsida.
Avsnitt 3.5
Stereobild 3:1, 3:2, 3:3, 4:3, 6:1, 6:3, 6:4, 7:4, 10:1,
10:2, 12:1, 13:2
Bild 36

Djup till berg
•

Berg

På och kring odlad moränmark.
Avsnitt 5.5.5
Stereobild 5:1, 9:1, 9:2
Bild 84

•

7.6

(Se hänvisningar i avsnitt 7.6, s. 171.)

Gråton
•

Ljus till mycket ljus gråton (undantag vissa skiff
rar) både på vegetationsfria och lavbevuxna ytor.
Avsnitt 3.5
Bildhänvisningar, se Topografi, ytform

•

Vattenspolade hällar under högvattenytan inten
sivt ljusa.
Avsnitt 3.5

Sprickmönster
•

Säkraste kriteriet på berg i dagen; framträder di
rekt eller förstärks genom skugga och sprickvege
tation.
Avsnitt 3.5
Bildhänvisningar, ,se Topografi, ytform

• Vanligen flera parallella spricksystem.
Avsnitt 3.5
Stereobild 3:3
Bild 36, 97
•

Frånvaro av skugga försvårar sprick- och häll
identifiering.
Avsnitt 3.5
Stereobild 3:2
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Ytstruktur
O

o Talusbildningar.
Avsnitt 4.6.2
Stereobild 12:1 (markering B)

Mycket varierande men vanligen jämn till något
ojämn.
Avsnitt 3.5
Bildhänvisningar, se Topografi, ytform

Djup till berg
Vegetation

o Studier av områdets uppbyggnad i stort ger be

sked om påverkan av underliggande berggrund;
där sedimenten är grunda kan man ofta iaktta
likartade egenskaper både inom sedimentet och
omgivande terräng. Exempel: orienterad topografi,
orolig topografi. orientering av avvattningssyste

o Ytan ofta täckt av lavar, som ger ljus gråton.
Avsnitt 3.5
Bildhänvisningar, se Topografi, ytform

met.

o övrig vegetation -

gräs, örter, ris, buskar och
träd - är knuten till sprickor och skrevor och
har mörkare gråton än bergytan.

Avsnitt 3.5
Bildhänvisningar, se Topografi, ytform

Avsnitt 6.6
Stereobild 6:1, 6:3
O

o Lågvuxen tall med dålig slutenhet dominerar.

morän och grovsediment.

Avsnitt 3.5
Stereobild 3:1, 10:1
o På små hällar i dagen eller täckta av tunt lerlager
påträffas en speciell form av tall med utbredd
kronform och tämligen ringa höjd.
Avsnitt 3.5
Stereobild 3: 1, 6:3, 6:4
Bild 37, 59

Ytupptorkning

Avsnitt 6.6
Stereobild 3:3, 6:1, 6:3
o Områden med talrika små hällblottningar indikerar
tunt jord täcke.
Avsnitt 6.6
Stereobild 3:1, 6:3, 6:4
Bild 92, 95
O

o Bestående vattensamlingar framträder endast kort
tid efter nederbörd och avbildas då som svarta
fläckar.
Avsnitt 3.5
Stereobild 3 :2

o Raskäglor.

Avsnitt 4.6.2
Bild 62

Där karakteristiska ytformer uppbyggda av morän
eller grovsediment går i dagen inom ett slättom
råde är avståndet till berg i regel mindre än inom
de angränsande delar där ytformerna täcks av
finsediment.
Stereobild 13:4

O

Ras

Där berggrunden påverkar jordtäckets ytform är
djupet till berg större vid negativ ytform än vid
positiv; gäller också där jordarterna utgörs av

På höjdkrön med liten jordmäktighet torr vegeta
tionstyp, dåligt utvecklade tallbestånd och ljusa
lavar.
Avsnitt 6.6
Stereobild 10:1, 12:4
Bild 96, 97
7.6 Berg
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Cl

I botten på raviner och vattendrag kan hällar iakt
tas, och man får då ett direkt mått på jordlagrets
mäktighet.
Avsnitt 4.5.5
Stereobild 4:2, 6:3, 6:4

Cl

Små hällar i dagen eller täckta av tunn lera i
odlingsområden kan identifieras med ledning av
en speciell form av tall med utbredd kronform
och tämligen liten höjd.
Avsnitt 3.5
Stereobild 3: 1, 6:3, 6:4
Bild 37, 59
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Berg

Sidhänvisningar till stereobilder
Eftersom stereobilderna i insticksfickan längst bak i
boken beskrivs på många olika ställen i texten, har en
sammanställning gjorts med sidhänvisningar till de text
avsnitt som bilderna avser att belysa. För snabb lokalise
ring är textställena markerade med • i marginalen. Sid
nummer med halvfet stil markerar att bilden här kom
menteras mera utförligt.
Stereo
bild

Sida och spalt
(v = vänsterspalt, h = högerspalt)

1: 1

50 h, 51 V, 57 V, 91 h, 152 V h
51 V, 51 h, 57 V, 71 h, 73 V, 81 h, 105 h, 124 h,
134 v, 136 h, 151 h, 152 h
55v,57v,116h
56v, 57v, 105h, 118v, 152v

1: 2

1:3
1: 4

2: 1
2:2
2:3
2:4
3: 1
-3 : 2

Stereobild

59h
59 h, 61 V
60h
62 v, 62 h

3:3

57 V, 66 V, 105 h, 116 V, 125 h, 146 h, 152 V h
64 V h, 65 V, 80 h, 86 h
64v, 78v, 125 h

4: 1
4:2
4:3

69 h, 70 V, 89 h, 90 V, 91 V, 139 V
70 h, 90 V h, 129 V, 145 V
64 V, 69 h, 70 V, 89 h, 90 V, 90 h, 91

5: 1

5:2
5:3
5:4
6: 1
6:2
6:3
6:4

V,

Sida och spalt
(v = vänsterspalt, h = högerspalt)

7: 1
7:2
7:3
7:4

46h, 80v, 94v
94 V
97 V, 102 V
64 V, 101 V

8: 1
8:2
8:3
8:4

44 v, 80 v, 105 h
114 h
69 V, 93 V, 105 V h , 107 V h, 108 h
69 V, 105 V, 111 h, 138 V

9: 1

47 V, 86 h, 93 V, 123 V, 123 h, 125
131 h, 142 V
86 h, 123 h, 125 V, 142 V
134 V, 141 V

9:2
9:3

V,

129

10: 1
10: 2
10:3

64 V h, 80 V, 95 h, 96 V, 101 h
64 v, 112 h
41 h, 80 V, 86 h, 96 V, 129 V, 140 V, 140 h

11: 1
11:2
11: 3
11: 4

69 V, 129 V, 131 V
131 h, 136 h
134 h
59 h, 135 h, 140 V, 152 V

12:1
12:2
12:3
12:4

44 h, 101 V
93 h
79 v, 131 h, 141 h
44 V, 80 V, 123 h, 129

13: 1
13 :2
13: 3
13 :4

55 h,
64 V,
57 V,
57 V,

V,

127 h

82 h, 86 h, 88 V, 126 V, 127 V, 134 V, 138
142 V, 151 h
59h
80 v, 82 v, 86 v, 91 h, 126 h, 134 v, 140 h,
149 V
74 V

V,

89 h , 90 v, 97-98, 145 h
90 V, 97, 145 h
66 V, 89 h, 90 V h , 97-98, 102 V, 125 h, 145 h,
146 h
89 h, 90 v, 97-98, 102 v, 125 h, 145 h, 146 h

V,

140 h

57 V, 118 V
118 V, 151 V
120 h
63 h, 151 V, 152 V
Sidhänvisningar till stereobilder
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Data för flygbilder inuti boken

Bild

Län

Område

Fotograferingsdatum

Klockan

Ungefärlig
reproduktionsskala

E
E
E

Askersund
Askersund
Askersund
Sätila
Gagnef
Städjan
Skattungsbyn
Mosås N
Lanna
Mora
Gryttjen
Malingsbo s
Sörmjöle
Slipstensjön
Simrishamn
Ravlunda
Boda
Gustafsberg
Värö
Malingsbo N

10.5.1947
27.8.1945
7.10.1945
10.4.1961
6.6.1963
8 .7.1965
15.7.1964
21.4.1964
22.5.1962
14.7.1964
17.5.1960
26.5.1969
21.5.1963
10.7.1954
15.4.1962
9.4.1961
27.5.1962
20.4.1969
18.4.1966
22.5.1964

11.45
10.30
11.15
13.20
10.10
10.15
08.50
12.05
08.20
10.00
08.15
14.10
16.20
09.20
11.20
09.45
07.50
10.15
12.45
09.40

1: 20 000
1:20000
1:20000
1: 13 000
1:30000
1:25000
1:24000
1: 11 000
1 :8 000
1:15000
1: 6 000
1: 18 000
1: 13 000
1: 18 000
1 :7 500
1: 6 000
1: 13 000
1 :9 000
1 :8 500
1:17000

nr

15a
15b
15c
16
18
19
21
24
29
69
76
77
83
84
88
89
90
95
96
97

p

w
w
w
T
T

w
X

w
AC
AC
L
L

w
B
N

w

Data för flygbilder på stereogrambladen

Stereobild

Län

Område

Fotograferingsdatum

Klockan

Ungefärlig
reproduktionsskala

1:1
1: 2
1 :3
1 :4

B
X
AC
AC

Akersberga
Delsbo
Bastuträsk
Sörmjö le

3.5.1965
12.5.1959
24.5.1963
21.5.1963

13.10
13.10
10.00
16.1 5

1: 13
1: 13
1: 13
1: 13

2 :1
2:2
2:3
2:4

BD
AC

Karesuando
Tärna
Ma lungsfors
Harundsjön

8.8.1955
30.8.1966
2.9. 1964
18.7.1965

14.10
12.40
14.50
10.15

1:30000
1:30000
1:30000
1:30000
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000
000
000
000
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Stereobild

Län

Område

Fotograferingsdatum

Klockan

Ungefärlig
reproduktionsskala

3: 1
3:2
3:3

B

Lidingö
Västervik
Rönnäng

25.5.1958
13 .5 .1963
29.8.1966

09.05
11.00
11.45

1: 20 000
1 :5 600
1:30000

Brändbo
lndal
Utterån

24.5.1963
14.5.1960
5.6.1962

11.20
10.30
08.30

1: 10 000
1: 13 000
1:13000

22.5.1962
8.8.1955
22.5.1962
29.6.1966

08.45
14.25
08.45
10.05

1: 6 500
1:30000
1: 13 000
1: 20 000

4: 1
4:2
4:3

H
0
X

y
y

5: 1
5:2
5:3
5:4

T
BD
T

w

Kvistbro
ldijärvi
Fjugesta
Älvho

6: 1
6:2
6:3
6:4

p
p
p
p

Lerum
Lerum
Lerum
Lerum

18.5.1964
10.4.1961
10.4.1961
4.4.1964

15.40
13.05
13.05
10.45

1:30000
1: 13 000
1: 13 000
1: 5 600

7: 1
7:2
7:3
7:4

BD
L

ldijärvi
Brösarp
Göta älv
Hornavan

8.8.1955
15.4.1962
24.4.1965
6.8.1965

14.25
11.50
10.15
11.50

1:30000
1: 13 000
1: 5 300
1: 10 000

8: 1
8:2
8:3
8:4

AC

Öre
Nordmark
Furu dal
Vansbro

1.7.1963
15.5.1960
17.5.1961
22.5.1961

14.10
10.05
11.00
10.00

1:20000
1: 13 000
1: 15 000
1: 13 000

Furudal
Kvistbro
Åstorp

27.5.1962
22.5.1962
27.4.1966

07.45
08.45
14.55

1: 13 000
1: 13 000
1: 10 000

Arskogen
Rörtången
Månkarbo

27.5 .19 62
18.5.1964
14.4.1967

13.30
11.30
12.10

1: 10 000
1: 10 000
1 : 13 000

Dufnäs
I landa
Bastuträsk
SCA, Grundtjärn

22.5.1961
8.5.1959
8.6.1965
18.7.1965

10.25
12.15
08.30
10.55

1: 13 000
1: 13 000
1: 13 000
1:30000

Vålådalen
Rättvik
Mosås S
Malingsbo N

16.8.1965
16.5.1963
21.4.1964
22.5.1964

11.05
08.40
12.05
09.40

1:30000
1: 10 000
1: 13 000
1: 50 000

Älvho
Gråbo
Kamsjön
Smedsbyn

29.6.1966
18.5.1964
16.7.1955
1.9.1956

10.05
15.40
09.30
10.20

1:30000
1:30000
1: 20 000
1:30000

9: 1
9:2
9:3

p
BD

s
w
w

w
T
L

10: 1
10:2
10:3

y

11 : 1
11 : 2
11: 3
11: 4

w
s

12: 1
12: 2
12:3
12:4
13: 1
13:2
13:3
13:4

0
C

AC

y

z

w

T

w
w
p
AC
BD

Flygbildsdata
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Determination of soils
by aerial photographic interpretation

Summary

I

Use and method of aerial photographic
interpretation

Aerial photographic interpretation (a.p.i.) means, in
general, obtaining qual itative and quantitative informa
tion for a certain purpose concern ing other picture prop
erties than photogrammetric orres. D etermination of
soils means identification of soil types and soil bound
aries and some estimation of soil depths.
The material in this textbook has been a rranged in
order to be useful for most kinds of a.p.i. of soils: for
purposes such as highway planning and design; city
plann ing; geological and topographic maps; estimations
of terrain trafficability; studies of geomorphology,
hydrology, pedology, etc.
The developed method of soil interpretation described
here is valid primarily for the conditions in th e Scandi
navian countri es and, to some extent also, in other
glaciated areas, such as exist in Canada and northern
Russia. The work was based on panchroma tic material,
though much of it is also valid for other types of film.
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T his work was written especially for the training of
staff from the National Swedish Roa d Administration
and designed to facilitate highway location and design
studies. Education in the interpretation of soils a lso
makes the planning of geotechnical investigations more
effective and thus decreases field work.
Table A shows the so il types which, in the aerial
photos (a.p.), can be identified with sufficie nt accuracy.
The soil types which have similar characteristics for
building purposes a nd also similar cha racteristics on
a.p. have been placed in the same groups. T he soils are
divided into five ma in groups which are useful fo r
small-scale mapping. With a more detailed investigation,
the photos usuall y permit the division of the so il types
into sub-groups.

Method of interpretation

The interpretation of soils is prima rily based upon for
mations which show characteristic land forms, and upon

TABLE A. Soil types used in aerial photographic interpretation
Main group

Sub-group

Coarse sediment

Gravel-coarse sand
Medium sand-fine sand

Fine sediment

Silt
Clay

Organic deposit

Peat
Mud

Moraine

Coarse (grave[ly-sandy) moraine
Fine (silty-clayey) moraine

Rock

Outcrops
Rock with thin soil cover

Grain size (mm)

20
-0.6
0.6 -0.06
0.06-0.002
<0.002

soil indications. Characteristic land/orms are formations
which are typical and limited in three dimensions. Thus,
they are easy to identify in a.p. (and rnany times even in
single photos). They must also represent a specific soil
type or sequence of strata. This rneans that they give
direct information an soil conditions. Typical examples
of characteristic landforrns are presented in part 3.
Mast parts of the termin do not show these charac
teristic landforms. Here, a careful analysis of termin
conditions is required, and of other factors which in
fluence or reflect the properties of the sails. As the
ground surface is mostly covered by vegetation, the soil
jg seldam visible on a.p. Therefore, the interpretation
must primarily be based upon indirect criteria, so-called
soil indicatio11s. The indications can be divided into
two groups, i.e. those which are formed by natural pro
cesses and thase due to human activities. The first
group, which is described in part 4, includes such indica
tions as topography, landform, texture, soil colour and
moisture, drainage, infiltration, erosion by water and
wind, outwash, slides, solifluction, tree cover, ground
vegetation, water vegetation and vegetation at the barder
between organic deposits and mineral soils. In the other
group accur indications such as different types of culti
vated land, ditching of cultivated land, woadland and
organic deposits, methods of cultivation, Iocalization of
colonization, and borrow pits. This second group of
indications is dealt with in part 5.
Before the interpretation starts, it is important to get
a general view of the principal geological features which

affect the soil canditions. This will give a picture of the
connection between different terrain types and soil
forming processes. For this general view, all kinds of
maps and small-scale a.p. can be used. Examples of
characteristic geological features are: the direction of
the ice-movement, the altitude of the highest coastline,
estimatians af previous water depths, conditions of sedi
mentation, erosion and out-washing, termin type, cli
mate, influence af underlying rock, etc.
As a first step in the interpretation, those characteris
tic Iandforms which can be found within the area of
investigation are identified and delimited. These charac
teristic Iandforms with known soil conditions then serve
as reference areas concerning the photographic quality
of a.p. They also give information about the characteris
tic appearance af vegetation, depending on climate and
ecology. From this basic information on known areas, a
systematic study starts and areas with similar properties
and appearance in a.p. are delimited. With the guidance
of different soil indications, the soils are identified and
the sequence of stratas estimated. In this way the photas
are gradually worked through. Previously determined
areas often exclude certain adjacent soil combinations
and, with different degrees of probability, these areas
border on certain other soils. When the interpretation of
the various areas is complete, the soil indications within
all adjoining areas must fit mutually.
The estimatian of sol! depths is limited to areas where
the thickness af the soil is less than a few metres. Where
results from representative borings are available, the
possibility of estimating greater depths is increasing.
A vailable indications for these estimatians are topo
graphy, Iandform, texture, vegetation and sail moisture,
as described in part 6.

2

Properties of, and information from,
aerial photos

The technical quality af an aeriaJ phato is dependent an
the photographic and geometric quality af the material.
In the interpretation of sails and soil boundaries from
a.p., the photographic quality of the photo is of great
importance. One requires a photo with sharp contrast
and a wide scale of grey tones, especially in the open
areas, to have a goad possibility of interpreting different
types of information in the phato. In order to get this
result, the choice of film emulsion must be adapted to
the predominant light conditians and great care must
Summary
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be devoted to the photographing and the photographic
treatment of the material.
The geometric quality of the photo is less important
than the photographic quality in soil interpretation. The
demands upon the accuracy of the photo and upon the
possibility of making measurements are here not so
great as in o ther photogrammetic activities.

Film types
At present, severa l different film types are used in a.p.i.
The method of a.p.i. which is presented in this book is
prima rily based upon indirect criteria, so-call ed soil
indications. Some terrain details appear better in certai n
film types a nd thus facilitate the identification of soil
indications. However, most of the indicati ons are deter
minable with the same accuracy in different film types.
The two most common types a re the panchromatic film
and the colour film. These films will register the re
emitted light within the visible spectrum, (fig. 7).
Panchromatic fi lm offers excell ent possibilities to iden
tify soils and soil boundaries. The colou r photos are,
in many respects, superior to panchromatic photos, but
there are also some disadvantages. One of the most
important advantages is the increased amount of infor
mation which it is possible to achieve with the colou red
photos due to the greater number of tones. For soil
interpretation, some of the advantages of using colour
photos are:
Increased number of tones and tone differences.
More information about the ground surface in fo rested
areas.
Jncreased possibilities to separate tone differences,
depending on soil moisture.
Facilitated determination of soil colours.
Facilitated identification and delimitation of outcrops
and areas rich in boulders.
Facilitated identification of vegetation.

general view of the terrain. It is possible to study the
essen ti al geologica l features and the connection between
different terrain types and soil-forming processes. As
the scale increases, the general view of the terrain de
creases. When the scale is as !arge as 1 : 5,000 it is no
longer possible to make an interpretation of soils of a
!arge a rea. The number of photos increases rapidly and
makes the material difficult to handle and very time
consumin g. The interpretation should, therefore, be car
ried out in the interval 1: 10,000-1 : 30,000 and the
large-scale photos should be used for checking single
details.

Seasons
Aerial photos of the same area <luring different scasons
look very different due to cha nges in vegetation, mois
ture, land-use and soil moisture, etc. For interpretation
of soils, thc time from the melting-awa y of snow to the
middle of the spring is by far the most suitable season.
During this period the following essential advantages a re
present:
Clearly visible soil moisture and distinct differences
between the drying of soil types.
Increased insight in deciduous forests.
More uncovered soils in cultivated areas.
Methods of cultivation clearly visible on the uncover
ed soil.
Different growth of vegetation on different soil types
clearly visible.
Covered drains clearly visible.
The second most suitable season is the autumn, when
the trees are leafless and large parts of the cultivated
areas are free of vegetation, at the same time as the
soil moisture is comparatively high. T he least suitable
scason for photographing is the summer.

,cales

3

A.p.i. is carried out either on paper prints or on film
d iapositive. The dias give much more information than
the paper prints. According to some investigations, dias
of scale I : 30,000 will give coughly the same information
as paper prints of scale 1 : 10,000.
With a.p.i., it is desirable to use photos of both small
a nd la rge scale. The small-scale photos give a good

Soils with characteristic landforms are defined as those
formations which have a typica l, three-d imensional, de
limited landform. T hey must also consist of a certain soil
type or represcnt a definite sequence of strata. These
landforms are easily identified in a.p., often even in
single photos. Knowledge of the geo logical processes
that created these landforms also gives indications of
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Soils with characteristic landforms

the surrounding soils and combinations of soils. Owing
to the direct information about the ground conditions
which can be obtained from these characteristic land
forms, they can be used as reference areas for other
parts of the terrain in the same set of a.p. They also
give info rmatio n about photographic quality and eco logy.

Sediments

Sed iments that form com mon characteristic landfor ms
a re eskers, deltas, sandurs, dunes and post-glacial clay
plains.
Eskers can be d ivided into three ma in types: su b
aquatic eskers, supra-aquatic eskers and engorged eskers.
Sub-aquatic eskers (stereographs 10:3, 12:4; figs. 7,
18, 24, 77) were formed as rudimentary deltas at the
outlets of sub-glacial melt-water streams. When the ice
receded, such deposits were fo rmed individually and
co mbi ned into ridges. T he material is often well -sorted
grave! and sand. T hese eskers occur below the highest
coastline and in ice-lake regions.
Supra-aquatic eskers (stereograph 7: l; fig. 84) a re a
common type in the area above the highest coastline.
The material shows great variation, but is in general less
sorted tha n in the sub-aq ua tic eskers. The in terior struc
tures often clearly show that the materia l was deposited
against surrounding ice walls. Distinct beds a re a com
mon fea tu re.
Engorged eskers (fig. 19) are a specia l case of the
supra-aquatic type. T hey form small ridges down rather
steep slopes, especially in mou ntain regions. The material
is very variable, mostl y fine-g rained.
Glacio-fluvial deltas (stereograph 12 :4; figs. 20, 21)
were formed at the mouths of glacial mel t-water
streams in the sea or lakes. They a re common along the
highest coastli ne. T he material is grave! and sand show
ing normal delta bedding.
Marginal deltas were formed as enlargements of parts
of the sub-aquatic eskers where interruptions in the ice
recession occurred.
Sandurs (stereograph 12:1) occur as supra-aquatic del
tas. Their cha racteristic features are foss il braided-river
systems a nd a sl ight positive transverse profile. Dead-ice
hollows sometimes indicate ice-margi n conditions. T he
sandur material changes from boulders to fine sedime nts,
but it mostly consists of sand and grave!.
Sand dunes (stereographs 5:2, 9: 1; figs. 22, 23) are
the most common wind-blown sediment in Sweden. T hey
form elongated ridges with more or less sharp crests.

They are usually orientated perpendicula rl y to the domi
nating direction of the wind and are often slightly curv
ed. T he down-wind side (lee side) is always steeper tha n
the up-wind side (stoss side). T he material consists
merely of fi ne and medium sand.
Post-glacial clay plains (stereographs 5:3, 9:2, 10:3;
figs. 24, 41) a ppear as characteristic la ndforms in plain
a reas where the clay thickness exceeds 2-4 metres. T he
areas a re delimited from more shallow parts by a more
or less distinct change in slope elevation. T h e landform
of the clay p la ins are slightly negative to compl etely flat.

Organic deposits

T he organic deposits a re here classified accordi ng to
composition and vegetation. T he first system, proposed
by L. von Post, d ivides them into (1) deposits formed
by encroachment of open water, (2) raised peat bogs,
and (3) mires formed by terrestrial palud ification. Ac
cord ing to vegetation, peat land can be classified as
swampy forests, bogs and fens.
Organic deposits formed by encroachment of open
water (stereographs 1:1, 1:2, 3:1 [A-A]; tigs. 24, 25,
27, 47) usually occur as stage 2 in fig. 25. A typical
seq uence of strata is moraine (bottom), coarse sed iment,
fine sediment, muddy clay a nd silt, mud and sedge
peat. One stratum might be missing when the develop
ment is fast. The landform is negative or completely flat.
The thickness of the organic material can be consider
able, especially in long and narrow bays, sounds and
creeks.
Raised peat bogs (stereograph 12:3; figs. 25, 29) get
their water from precipitation, which also determines
the height of the bog. G rowth proceeds until the water
tables in the surro unding mineral soils a nd in the bog
are balanced and give the typical positive landform to
the bog. The raised peat bogs often show a pattern of
concentric hum mocks and hollows. The hummocks eon
sist of Sphagnum peat, while the holl ows are filled with
m ud. The maximum height of a raised peat bog in Swe
den is about 7 metres. T his means that the total thick
ness of the organic material can be q uite big, especially
when it is underla id by a deposit fo rmed by encroach
ment.
Mires formed by terrestrial paludification (stereo
graphs 1:3, 13:1; figs. 30, 31) primarily occur in areas
with low temperature a nd high relative h um idity. This
type, therefore, is very com mon in the north of Sweden.
T he sequence of strata is usually rather uniform within
Summary
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each locality, although the type of peat varies from site
to site. The humosity is generally highest in the deepest
beds and lowest in the upper beds. The landform is
mostly negative. In the central parts of the fens, hollows
of mud often alternate with hummocks of Sphagnum
peat. These hummocks lie orientated parallel to the
contours and form a continuous system of dams. The
thickness of this kind of mire is dependent upon water
supply and terrain elevation. Sloping fens and overhang
ing fens seldom become more than a few metres thick.

Terminal moraines (stereograph 13:4; fig. 24), or end
moraines, are small ridges seldom more than 5-6
metres high. They usually occur in !arge groups on
plains below the highest coastline and at a distance of
100--400 metres between the ridges. The direction of
the ridges is perpendicular to the ice-movement, as they
are formed along the ice-front. The material in the
terminal moraines is usually not homogenous. They
often have many boulders on the surface, but the mate
rial in the ridges varies and may also include sediment.
The terminal moraines are normally underlaid by ground
moraine or rock, but sometimes also by sediments.

Moraine

Characteristic landforms of moraine only occur in flat
areas such as valleys and plair.s. The most common
types are drumlins, radial moraines, ablation moraines,
Rogen moraines and terminal moraines.
Drumlins occur in flat areas, primarily on surfaces
which have a positive profile in the direction of the ice
movement (for example: to the right in stereograph 2:2).
Drumlins are oval-shaped hills formed parallel to the
ice-movement. They are higher on the stoss-side and
u sually occur in !arge groups. The material in a drumlin
is fine and quite dense. Typical drumlins are shown in
stereograph 2:1. On valley sides and mountain slopes
drumJins with a less pronounced oval-shaped form occur.
This kind of drumlinized moraine also occurs as a transi
tion form to other moraine types (stereographs 2:2, 7: 1,
11:4).
Raclial moraines (stereograph 2:3; fig. 33) have the
same orientation and about the same size as drumlins.
They consist of loose ablation moraine, probably deposit
ed in open crevasses. They are not as common as
drumlins and do not occur in !arge groups. They often
have many !arge boulders on the surface.
Ablation moraines (stereograph 2:2; fig. 34), or hum
mocky moraines, form irregular hills, ridges and hollows.
The material often consists of a loose ablation moraine.
Sometimes it is a compact ground moraine. Also lenses
of coarse sediments occur frequently. Transitions to
drumlins are common.
Rogen moraines (stereograph 2:4; figs. 19, 35) are
moraine-ridge landscapes that are very common, espe
cially in shallow basins and in the ice-divide region. The
direction of the ridges is perpendicular to the ice-move
ment. The material is mostly coarse with many !arge
boulders on the surface, but compact ground moraines
also occur.
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Outcrop

Rocks and outcrops may be considered as characteristic
landforms a nd their identification is, therefore, assigned
to part 3. ldentification of rocks and outcrops is pri
marily based upon the following indications: landform,
grey tones, crack pattern, texture and vegetation.
The land/orm of outcrops is almost always positive,
as the negative parts of the rock are covered by soil.
Gneiss and granite are by far the dominating rock types
in Sweden. They are revealed in a light grey tone on
panchromatic film, as are sandstones and some lime
stones. Shales and shists have more varying grey tones
and are usually somewhat darker. The light tone of the
outcrops often comes from a thin layer of lichens. Crack
patterns are the best, and the only solid, indications for
the determination of outcrops from a.p. The cracks are
formed in one or more parallel crack patterns. Even if
the rock surface is overlaid by thin soil or vegetation
cover, the orientation of the cracks can be seen from
changes in vegetation, as in fig. 97. The landform and
crack pattern give the rock surface a typical texture
which can vary within wide ranges, from very smooth
to very rough. The most intensive vegetation on outcrops
is concentrated on cracks and clefts. The vegetation often
makes very small cracks visible on a.p., such as in fig. 36.
The most common trees are pine and birch. They are
much lower than the similar kinds of trees on the sur
rounding mineral soils. Between the sparsely-growing
trees it is usually possible to observe the light-toned rock
surface or ground vegetation, as in fig. 96.
Examples of outcrops and rock with a thin soil cover
are given in stereographs 3:1, 3:2, 3 :3, 4:3, 6:1, 6:3, 6:4,
7:4, 10:1, 10:2 and 13:2 and in figs. 36, 95, 96 and 97.
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Soil indications dependent on natural
processes

Topography, landform
The landform can be described as positive for convex
and negative for concave parts of the terrain. Coarse
sediments usually show distinct positive landforms. This
is especially true of the coarser fractions, i.e. grave!
and coarse sand. The landform might also be hilly,
where positive and negative landforms are alternating.
Medium and fine sand usually show up a more smooth
landform. In sitt, the landform is either horizontal or
slightly positive or gently undulated, where positive and
negative forms alternate. In soft c/ay, the landform is
almost always negative in parts where the clay thickness
exceeds 2-4 metres. Where the clay thickness is less at
the boundary to firmer material , the landform is usually
positive or shows a gently sloping surface. On organic
deposits, the Iandform is negative or horizontal. The
only exceptions are the raised peat bogs and the over
hanging fens, where the Jandform is positive. In moraine
areas, the positive landforms dominate. This is especially
true where the moraine terrain is affected by the under
lying rock. In hilly moraine terrain, the negative land
forms are usually covered by organic deposits or sedi
ments. Also, outcrops show positive landforms. The
negative landforms, big fractures and depressions, are
usuall y covered by soil.

Texture
The texture of the soil surface is reproduced in a.p. in
different ways, depending on photographic scale and size
of the terrain details. In order to make it possible to
describe different textures, there is a need for some kind
of reference scale. Such a scale is shown in table 7 on
page 76, where the texture is divided into five classes.
The text ure is also influenced by the elevation of the
slopes, the density of the terrain details and of different
positions in a.p., as can be seen from figs. 44-46.
Coarse sand and grave! show a s lightly rough to very
rough texture (stereograph 8:3), while medium sand
and fine sand are smooth to slightly rough in unculti 
vated areas (stereograph 8:4). On cultivated fi elds, the
texture is smooth to very smooth on medium .rnnd, fine
sand, silt and clay (stereographs 11:1 , 4:1 , resp. 5:3 and
others).
The texture of organic deposits varies from smooth to

very rough, but usually it is smooth to slightly rough
(stereograms 1, 13; stereographs 11:1, 11:2, 12:3; figs.
26, 28).
The coarse moraines are rough to very rough (stereo
graphs 8:3, 9:2). The texture here is, to some extent,
dependent upon the frequency of boulders. The coarse
moraines usually have many Iarge boulders on the sur
face, while the fine moraines have fewer boulders and
a smooth to slightly rough texture. The texture of out
crops varies within a very wide range, but is usually
smooth to slightly rough.

Soil colour
The colour of the soil can only be seen where the soil
surface is free of vegetation or where the vegetation is
sparse. This is most common on a.p. from early spring
and late autumn of cultivated land and in borrow pits
and erosion scars. Organic soils show the most charac
teristic colour, as can be seen in stereograph 12:3 and
fig. 47. They are reproduced in a very dark grey tone,
as the material in itself is dark and also has a very high
water content. The colour of the organic material does
not change during the year due to its high capillarity.
Wet clay has a medium grey tone in a.p. When the clay
is drying it will have almost the same white grey tone
as the coarse sediments and sitt (stereographs 5:3, 7:3;
fig. 47, resp. stereographs 5:2, 8 :1, 8:4). Areas with
many stones and boulders will get a light grey tone,
sim ilar to that of outcrops (stereograph 10: 1; fig. 57).
Cultivated moraine will have a grey tone similar to the
coarse sediments. The grey tone is, however, seldom as
uniform as in s and and grave! (stereograph 5: 1; fig. 81).
The two m ost common rock types in Sweden, gneiss
and granite, will have a light grey tone on a.p. The rock
surface is often covered by different lichens. This will
not affect the grey tones very much, as the reflectance
curves are simila r, as can be seen in fig. 10 (stereograph
3:3).

Drainage patterns
Drainage patterns are formed in residual soils by weath
ering of underlying rock, but do not occur in Sweden.
The patterns are, to some extent, used to identify the
residual soils. Mainly, they are used to identify the origi
nal rock types under the soil. The six main types can be
seen in fig. 49.
Summary
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Drying of soil surface
Differences in the drying of the soil surface often reflect
changes in the structure and permeability of the soil
types. The drying of different soil types is dependent
on such factors as climate, ground vegetation, ground
elevation, drainage and season (fig. 15). Coarse sedi
ments and coarse moraines are characterized by a uni
form drying which is also faster than in other soil types.
This means that they will seldom have any darker tones
in depressions due to differences in moisture (stereo
graphs 8: 1, 8:3, 11 :4; figs. I6, 21. 68, 69, 84). Sitt will
also have a uniform drying, but not always as uniform
as the coarse sediments. It might have a somewhat
mottled surface, but seldom as mottled as clay (stereo
gram 4). Clay shows a non-uniform drying which will
give a characteristic mottled area (stereographs 5:3, 7:3;
fig. 15). Organic soils are affected by drying to a very
small extent only. Thus, they show only small changes
in grey tones (stereograph 12:3; fig. 24). Drying of fine
moraine will be reproduced in approximately the same
mottled pattern as clay areas. However, the pattern is
seldom so pronounced as on clay (stereograph 5: 1; fig.
15). Outcrops dry so fast that they do not give any
characteristic grey tones in the photo. Only shortly after
rain it is possible to observe water as black dots on the
rock surface (stereograph 3:2).

Erosion
The amount of erosion which can be studied in connec
tion with rivers and gullies evidently reflects the possi
bility of the surrounding soil types to resist the influence
of water. An erosion pattern for sediments can be found
in the back of this book. together with the stereograms.
In organic soils, morain es and rocks, no such erosion
pattern can be found.
In grave[ and coarse sand, the cross section will be
V-shaped and show sharp crests and a high gradient in
the gullies. Gullies will be present only as adjoini ng
streams. Also, in medium sand and fine sand, the cross
section will be V-shaped, have sharp crests and a high
gradient in the gu llies. The difference to coarser material
can be seen from above, where the crest of medium and
fine sand has got a curved form (stereographs 9: I, 11: I,
12: I, 12:2, 12:4; figs. 16, 21). In silt and coarse clay, the
erosion pattern will be almost dendritic. The gu llies will
have a U-shaped cross section, rounded crests and a low
gradient (stereographs 4: I, 4:2. 4:3; figs. I 6, 18, 38, 39).
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In a mature state, clay will have a very flat cross sec
tion. In an immature state, the clay will have rather
steep slopes (fig. 54). In both states the gradient is very
low. Gullies seldom occur. as the run-off usually takes
part over the whole clay surface (stereographs 5:3 , 9:2).
In pure sediments, the streams will usuall y have a
continuous and harmonic shape. Sharp bends will be
fou nd at obstacles such as moraines, coarse sediments
and outcrops (stereographs 4: 1, 5:3, 12:1, 12:2; figs.
16, 18, 69). In flat areas it is common that gullies and
small streams will follow soil boundaries, especially
when one of the soils consists of silt (stereograph 4: 1;
figs. 39, 40). When a gully in silt gets in contact with
firmer material, the erosion often has a tendency to
broaden the gully (stereographs 4: I, 4:3 [AJ; fig. 53). If
the firmer material consists of moraine or outcrops, white
foaming water might be visible in the bottom of the
gully (stereographs 4:2, 6 :3 [J]). If the underlying mate
rial consists of coarse sediments or clay which, from the
point of view of erosion is more resistant, then diffcr
ences in gradient and cross sections can be observed.
In organic material, moraine and rocks, no typical
erosion pattern can be observed. In flat peat land, small
gullies may sometimes have a characteristic irregular
shape, such as at T in stereographs 8:3 and 9:1. Moraine
a reas often have irregular patterns, as in fig. 55.
Meanders wi ll be formed in well-sorted and erosive
soil types, mostly in medium and fine sand and silt. The
material must also be rather homogenous and the a rea
flat, so that there is a balance between erosion a nd
accumulation. The characteristic shape of meandering
streams and ox-bows can be found in stereograph 12: 2
a nd fig. I 6. In clay, the streams may have a shape
similar to that of meander bows, but here the stream
has no tendency to move in a lateral di rection (stereo
graph 5:3).
The wind-blow11 material in sand dunes is very well
sorted and consists of medium sand and fine sand. Wind
tran sported silt is practically of no importance in Swe
den. In a.p. the erosion scars and the deposited sand
wi ll have an almost white or very light grey tone. The
accumulation wi ll show a parallel orientation, such as
in stereograph 7:2. Here, the sa nd is to some extent
affected by water erosion (see also stereograph 5 :2; figs.
22, 23).
Outwash is formed by erosion of waves and deposition
of sorted material at lower levels. Where the parent
material consists of less erosive soil types, such as mo
raines, thick outwash sediments can only be found in very

exposed positions. Where there is a ri ch supply of easily
eroded material, the outwash may also be intensive in
less exposed positions. Especiall y arou nd eskers, con
siderable sand deposits ca n be fo und. As thesc sediments
have been outwashed over the lower parts of the terra in,
they are frequently underlaid by clay. From a geo
technical point of view, they a re the refore very impor
tant to identify. In a.p., the sediments formed by out
wash a re most easy to identify where the o ld shore-li nes
and beaches can be seen, such as in the moraine slope
in stereograph 10:1 and figs. 56 and 57. In stereograph
10:3 some more typical foss il beaches can be seen at A.
Where this pattern of old beaches can not be seen, one
can suspect outwash material in exposed positions, where
identified sand material barders to clay areas and the
thickn ess of the sand grad ually dec reases towards the
clay (fig. 24).

Slides, frost phenomena and solifluction
From the fo rm of the scar, thc clay slide can be divided
into bottle-shaped slides and old bowl-sha ped slides.
The bottle-shaped slides are formed in quick-clay. The
clay masses are floating through a narrow mouth at the
small initia l slide. The bottle-shaped slides are easily
identified in a.p. from their characteristic fo rm , which
can be seen in stereograph 7:3 a nd fig. 58.
Old bow/-shaped slides are by far the most common
slides in Sweden. New sl ides are easily iden tified from
the characteristic pattern which can be seen at slide A
in stereograph 6:2. This pattern wil l also make it possible
to identify o ld si ides. Stereographs 6: 1, 6:3 and 6:4
show two old slides, B and C, 50-100 years old, which
a re easily identified from their typical mottled pattern.
In these stereographs the Iow stability of the slopes in
the ravines can also be observed from the many small
slides, i.e. sl ides D a nd 3 (see also figs. 59 a nd 60 from
the same area).
Slides in non-cohesive material mostl y occur in slopes
along streams by erosion at the water-line. Slides are
also fo und where surface and groundwater streams dis
charge in slopes consisting of coarse material. In the
photos, slides in non-cohesive material can be dist in
guished from clay slides by the fo rm of the slide zone.
In coarse material, the slide area is only a narrow zone
parallel to the slope (fig. 61). Clay slides usuall y have
a more curved border-line.
In mountain areas, accumul ation of slide materials
is frequent. Two common types a re shown in fig. 62.

Ta/us are formed below steep mountain walls by frost
splintering. Soil streams are formed in the moraine
covering the mountain areas. Below the slope the mate
rial is deposited as cones. An example of a cone and a
talus is given in stereograph 12:1 at A, resp. B.
Some frost phenomena which occur in silty moraines
a re clearly visible in a.p. C rack phenomena ma inly occur
as non-sorted polygons, probably originally formed as
ice-wedge polygons. Bou/der depressions occur in gentle
slopes or in depressions in the terrain. Through frost
heaving, the boulders are concentrated on the soil sur
face. D ownwards, the particle size successively decreases.
A boulder depression such as is shown in fig. 63 will,
in a.p., have a typical uneven texture. Sorted nets and
polygons, as can be seen at A in stereograph 7:4, are
common above the tree-line o n silty moraines.
Solifluction lobes, as can be seen a t the arrows in
stereograph 7 :4, are common above the tree-li ne espe
cially in fine-grained soils, which mostly means silty
moraines. On steep slopes of silt, clay and silty moraines,
catsteps often occur as a sol:fluction phenomenon. They
a re especially common en the slopes of ravines and
gu llies in clay and sitt. In a.p. the catsteps can be seen
as small paral lel dark lines. Their size makes them
clearly visible only on large-scale photos, e.g. stereo
graphs 6 :4 and 7:3, but they are a lso possible to identify
at a scale of I : 13,000, e.g. stereograph 6:3. (See also
figs. 64, 65.)

Vegetation
To make it possible to use vegetation as a soil indication,
the groundwater conditions must be studied and related
to the topography. It is necessary to separate those ter
rain areas where the groundwater leve! is dependent o n
the soil structure. The vegetation found at the tops of
small hills and ridges offers the best possibility for soil
in terpretation.
The types oj trees which a re important to identify in
the interpretation of soils are pine, spruce and broad
leafed trees. Single trees a re usually difficult to identify,
especiall y in a stand of trees. However, in soil interpreta
t ion it is of less impo rtance to be able to separate and
determine a single tree. It is more important to make a n
estimation of the distribution of different tree types in
!arge sta nds of trees.
Of the many kind s of gro1111d vegetation which reflect
soil conditions, there are on ly a few which are visible
in small-scale photos. On mineral soils, there are two
Summary
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kinds of vegetation, i.e. Iichens and grass, which both
have a light grey tone on a.p. The lichens, reindeer
lichens and similar types, are characteristic on dry,
coarse soils. They often grow together with heather with
a dark grey tone. The light-toned grass is typical on
moist and fine-grained soils and is growing in open
terrain and in openings in the forests. This makes it
possible to distinguish between the two types of vegeta
tion in a.p. On coarse soils, the light tonc of the lichens
will continue also in a fo rest a nd is clearly visible
between the trees in a.p., as in stereograph 8:3 and figs.
67, 68, 69 and 73. On fine-grained soils o r coarse
grained soils with a high groundwater leve!, the light
tone of the grass will abruptly end at the edge of the
forest, as in fig. 75.
Characteristic of the vegetation on coarse sediments
and coarse moraines of granitic origin are forests which
consist almost entirely of pine. The forest is not so
dense but regular. There are almost no bushes and the
ground vegetation is domi nated by Iight-toned lichens.
Examples of this kind of vegetation are given in stereo
graphs 2:3, 8:3 and 9:1, and in figs. 21, 33, 67, 68, 69,
70, 73 and 84.
On fine sediments and fine moraines, the for ests
sometimes consist of spruce only, but usually pine,
spruce and broad-leafed trees are growing together.
Spruce is here the dominating typc of tree. The most
common broad-leafed tree is birch. Characteristic of
these forests is that the density of the fo rest, as well as
the height of the trees, varies considerably. There is
usually also a rich bush vegetation which, together with
different kinds of ground vegetation, will give a dark
grey tone between the trees. Only in openings in the
forests, such as clearcut areas, can Iight-coloured grass
vegetation be observed (scc stereographs 1:4, 5:3, 8:2;
figs. 69, 75, 95).
Mast broad-leafed trees do not reflect the soil condi
tions on mineral soils. However, on water-logged ground,
and especially in fe ns, there is a group of broad-leafed
trees with a characteristic appearance, which can be
easily identified on a.p. The domi nating kinds of trees
are alders, sallows and birches, sometim es together with
spruce. The height of the trees is usually lower than
on the su rrounding mineral soils. T he trees grow very
close together, which, <luring the summer. gives them
very light and typical grey tones on a.p. On leafless trees,
the dense network of branches will give a very diffuse
pattern on a.p. Organic deposits with this kind of tree
are shown at A in stereograph 1: 1, A - A in stereograph
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3:1, and on water-logged mineral soils at A in stereo
graphs 8 :1 and 12:2 (see also fig. 66).
On organic soils, many kinds of vegetation can easily
be identified in the photos. With the exception of fens,
dwarfed pines, which seldom become more than a few
metres high, are usuall y the only kind of t ree (stereo
graphs 13:3, 13:4; fig. 79). On some organic deposits,
broad-leafed trees, and especially birches, occur at the
same time as pines. On small organic deposits su r
rounded by mineral soils, such as G in stereograph 10:3,
quite tall pines can be found. Typical for thcse o rgan ic
areas is that the height of the pines gradually decreases
towards the centre. At the same time, the trees are
growing closer and the crowns a re bccomin g smaller.
Campare with the numerous organic areas in the fo rest
ed part of stereograph 1 :4. Here the broad-leafed trees
dominate and between the trees a characteristic Iight
toned ground vegetation can be seen. Many organ ic
areas, such as in stereographs 1:3 and 13:3, consist of
mixed mires. T he central parts consist of a light-toned
sedge peat. At the transition to mineral soils, thc darker
peat bogs can be seen. On organic soils, tufts arc very
common. also on cultivated areas. The tufts give a
slightl y rough texture which is very characteristic on
a.p., such as in stereographs 1:1, 1:2, 3:1, 9:1, 10:3,
11 :1 and 11 :2, a nd in figs. 26 and 28.

Amount of organic deposits and transitions between
organic and mineral soils

The amount of organic deposits a nd the appearance of
the transition between organ ic soils and mineral soils
can be used to determine the mineral soil. As the condi
tions for the form ing of organ ic deposits vary within
the country, the estimation of the amoun t of organic
areas must be don e within a limited area. N umerous
organic deposits indicate a tight, fine-grained mineral
soil , as in stereograph 13:1. On this photo, overhanging
fens and sloping fens requiri ng a tight min eral soil can
be seen. The absence of organic deposits in depressions
indicates a permeable mineral soil, such as in stereo
graphs 8:3, 12:1 and 12:4, and in figs. 68 and 69. In
very coarse materi al, such as grave!, lakes without out
lets can be found , e.g. one of the oval-shaped kettle
holes in fig. 77.
The transition between organic and mineral soil can
be used in areas where the soil structure will deter
mine the groundwater Ievel. Also, the slope will affect
the transition zone. A steep slope will give a very short

trans1t1on, as in fig. 78. The best areas for study are
small hills and ridges with gentle slopes. The studies
must be performed within a limited area and the com
parison will only give a relative difference between
mineral soils. Figs. 79 and 80 give typical examples of
the transition zone in coarse and fine sediments. Broad
transition zones can be seen in the top half of stereo
graph 1:3 and to the left in stereograph 13:3-the
material here is fine moraine. The other hills and ridges
in these stereographs consist of coarse sediments which
can be seen from the pines, the Jight ground vegetation
and the short transition zones.
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Soil indications due to human activity

Cultivation

Cultivation is most common on mineral sediments. Soils
with a granitic o rigin a re not cultivable when the particle
size exceeds 0.6 millimetres, i.e. the difference between
coarse sand and medium sand. Where a sediment is
cultivated, it is, therefore, not coarser than medium
sand. Sediments finer than medium sand are almost
always cultivated, where other conditions for coloniza
tion are favourable. This distribution between cultivated
sediments finer than medium sand and non-cultivated
sediments of coarse sand and grave! can be seen on
the delta between the dotted Jines in stereograph 12:4.
In the forested part of the delta, where several eskers
can be seen, the material consists of coarse sand , grave!
and stones. T he more fine-grained sediments occur only
in the most distant parts of the delta and from the
eskers in connection with the present lake.
It is usually possible to separate a sediment from a
moraine from the shap e of the cultivated fields. Sedi
ments have continuous fields with straight boundaries.
The horder to moraine areas is often gradual and adapt
ed to the topography. On moraine, the fields are usually
small and ir regular. Withi n the cultivated moraine fields,
as well as at the horder of the fields, heaps of stone
and boulders can be seen. Single trees within the fields
also hide heaps of boulders. These indications can be
seen in stereograph 9:2. The horder between moraine
a nd clay approximately follows the road across the
picture. Cultivated organic soils cannot be identified in
a.p. fro m the shape of the fields but rather from such
indications as landform, vegetation, texture and grey
tones.

Ditching

To estimate the soil type from the artificial drainage
system, one must consider the effect of climate and
terrai n conditions. As the precipitation and climate vary
within the country, comparisons between areas with
different distances between the ditches will only give
the relative permeability of the soils. Fields on slopes
facing north will dry up more slowly than fields facing
south and the former, therefore, require a denser
ditching. Fields below slopes will have a more intensive
drainage system than on flat land. The length and height
of the slope must also be considered.
The more fine-grained a soil is, the more impermeable
it will be. Of the mineral soils, clay, therefore, will re
quire the most intensive ditching. The distance between
open ditches will be as small as 12-15 metres on
plain ground. Therefore, this old system of open ditching
of clay fields has been mostly replaced by covered
drains. Typical patterns of covered drains can be seen as
thin white lines in stereographs 1:2, 5 :1, 5:3, 6:1, 9:2
and 9:3, and in figs. 16 and 24. On insufficiently drained
clay, frost damage to vegetation can be observed early
in the spring. A sparse system of covered drains may
also occur on coarser soils. The pattern is only visible
for a short time and is not as dense as on clay. On silt
and sand, open ditches are more common. In sitt, the
distance is about 15-25 metres and in fine sand 20-30
metres. In medium sand, no ditches are normally re
quired. In organic soils, the distance between the ditches
will vary between 15 and 50 metres depending upon the
mouldering. In some organic types, it is common to see
a very intensive vegetation of bushes in the ditches, as
in stereographs 9: 1 and 11: 1.
On timber-cutting on dense soils, the water-balance
will sometimes be changed when the trees are cut. In
areas with high humidity the ground often becomes
swampy in these impermeable soils. To avoid this, it is
common to ditch the area, as in stereograph 11 :3.

Methods of cultivation

On permeable soils, a ploughing method is som etimes
used which gives an envelope-shaped pattern, as at B in
fig. 88. The method is mostly used on sand. It m ay also
be fou nd on other permeable soils, such as covered
drained clay and self-drained mud. Other examples of
this ploughing-method are given in stereograph s 5: 1 and
8 :4, and in fig. 24.
Summary
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On loose soils, such as sand and many organic soils,
field-rollers are used to compact the soil. On a.p. the
field-rollers give a pattern such as that in stereograph
8:4. In the central fields the pattern can be seen as
thin white lines running vertically on the photo. Two
of the fields also show the envelope-shaped pattern of
ploughing.
On silt and clay fields, harrowing is used to loosen-up
the dry crust at springtime. Before thc harrowing starts,
a clod-crusher is used. This will give a pattern which
is easily identified, as in stereograph 4: I (middle, right).
Dense, impermeab/e soil.r will more easily be damaged
by vehicles than coarse soils. The track pattern can be
seen many years after the damage. It is most usual on
silt, clay and organic soils and soils with a thick organic
top-soil (stcreograph 10:3; fig. 89).
Borrow pits

Borrow pits in sand and grave/ are easily identified in
a .p. from the intensive light grey tone. However, the
light tone makes it difficult to estimate the boulder
content and the composition of material unless the
photos are taken from a very low altitude. The greatest
borrow pits are found in eskers and deltas. The size of
moraine pils is usually much smaller. A useful type are
the small pits used by single farms, as just above D in
stereograph 10:3. Clay-pi1s have a quite different appear
ance. They usually lie under the surrounding ground
surface and the boundaries are straight lines. Marl-pits
were used during the 19th century as fe rtilizers in the
sout h and west of Sweden. They are rather small in size
a nd occur frequently in the fields. As they are no longer
used , they are now filled with water and surrounded by
broad-leafed trees, as in stereograph 9:3. Pils in peat
bog.1· have a very symmetric and characteristic appear
ance, as can be seen in stereograph 12:3 and fig. 29.
Stone-pits can sometimes be confused with grave! pits.
From the regular form, distinct boundaries and vertical
walls, and the presence of benches, stone-pits are usually
easy to identify, as in fig. 90.
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Estirnation of soil depths

De1ermina1io11 of soil depths is seldom possible by
mea ns of a.p.i. There are two methods used to try to
measure the soil depth. The first method is a direct
measurement of distinct positive landforms, such as
eskers, or in negative cuts through the soil , as in ravines.
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The measurement of positive landforms will concern the
difference between the top and a reference surface. This
method is uncertain , as there is only a slim possibility
of estimating the conditions under the reference surface
and within the measured body. It is mostly valid for
formations such as terminal moraines, ablation moraines,
Rogen moraines, eskers and dunes, which seldom include
any rock. Measurement of negative cuts can be done in
ravines and gullies and along rivers. In va lleys, the
ravines and the gullies are mostly perpendicular to the
river and it is here possible to interpolate between two
ravines. It is important that the distance hetween the
ravines is not too long to give a representative value.
Within plain areas, the ravines will often follow a
topographic depression in the underl ying rock surface.
An interpolation in such an area will give a soil thickness
between two ravines which is too great.
The second method of trying to measure soil depth
is a more indirect method. By measuring visible inclina
tions of slopes of outcrops and moraine, one attempts to
extrapolate the measured values of the soil thickness,
as in fig. 91. This method might produce serious mis
takes. It is seldom possible to determine whether a
va lley is of type a, b or c in fig. 91. The soil depth will
be dependent upon the distance between the valley
sides or the hills. The width of a valley might alter
without a corresponding change in soil depth. The
sediment surface can also hide hills of rock or moraine,
which can on ly be observcd as slightl y positive fo rms
of the sediment surface. The indirect method can only
be used as a complcmcnt to field investigations of
each separate project.
The great soil depths are especially difficult to deter
mine. Estimation of small depths is usua ll y much easier.
To estimate the depth of fin e sediments. and especially
clay thi ckness, the surrounding topography wi ll fre
quently give a rough idea of the topography under the
sediment. A distinct orientation of ridges of moraine
and outcrops which have been formed by the ice can
also be identified by the erosion pattern and negative
and positive landforms in the sediment areas. The soil
depth can o nly be given as relative values between dif
ferent areas. Areas with broken topography are charac
terized by man y small hills of moraine, rock and positive
landforms. Where there are many outcrops and areas
with positive landforms, the soil cover is thin. The thick
ncss increases where the outcrops are few and the land
form negative or plain (see stereographs 3:1 , 6:3, 6:4;
fig. 92). At the horder to rock, moraine and coarse sedi-

ment, there is often a distinct change of elevation where
the underlying firm material starts to influence the
surface of clay areas. In soft clay, this wi ll happen
where the soil depth is about 2-4 metres, as in figs.
93 and 94 (see a lso fig. 41). Also, out upon the clay
plains it is possible to observe the influence of the
underlying topography, even where the firmer material
cannot be seen. In addition, very gently positive areas
indicate that the thickness of the clay is less than in
adjoining depressions. Within clay areas, it is usual to
find the greatest clay th ickness in co nnection with
streams and sma ll rivers and isolated organic deposits.
Mountain a reas, as well as hilly terrain, are rich in
organic deposits with irregular shape. Where the topo
graphy is very broken, the thickness of the organic
soils can be several metres. Where the surrounding
ground surface shows a more smooth landform, the
thickness seldom exceeds 1 or 2 metres. If the organic
deposits have a distinct o rientation the thickness can be
considerable. Organic soils which are formed in previous
streams, as at A in stereograph 13:4, can also be very
deep. The same stereograph also shows the connection
between organic depth and tree vegetation. Where the
organic thickness cxceeds approximately 1 metre, only
dwarfed pines and birches a re growing. At lesser depths,
the pincs are much higher, as can be secn on the dotted
terminal moraines. Raised peat bogs give a direct pos
sibility to measure the minimum thickness of the organic
laycrs by measuring the height of the su rrounding ter
rain. The maximum thickness is usuall y much greater,
as can be seen in fig. 25. lf the raised peat bog is
un derla id by peat land formed by encroachmen t of
open water, the thickness can be very g reat. Organic
deposits which have been formed in open water with a
distinct orientation, as in stereograph 1: 1 and at A-A
on 3:1, are usually very deep. Slopi ng organic areas are
usually shallow. Sloping fens and overhanging fens
do not usually exceed I or 2 metres.
The thickness of coarse sediments and moraine.1· can
som etimes be measured where they form characteristic
landforms. In a reas where the topography of the under
lying rock determines the landform of the soil su rface,
the greatest soil dcpth is to be found where the landform
is negative. Where the soil thickness is great, tectonic
features such as forested clefts and small vall eys do
not appcar. If thc soil thickness is 1-1 .5 metre, some
outcrops are visi ble and th c forest is growing more
sparsely, as in fig. 96, and between the trees it is
possible to see the Iight grey ground vegetation.
Summary
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Ingo erosionshak. Få, korta eller
Biflöden utgörs inga erosionshok.
av korta raviner Biflöden utgörs
med hög gradient av korta raviner
med hög gradient

Trödliknonde rovinsystem
med Ll:ig gradient

I omogna vattendrag rikligt med
erosionshok. Ytlig vattentillförsel
i flocka biflöden med Låg gradient

