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Sammanfattning
Den 31 juli 2014 bröt den största skogsbranden i Sverige i modern tid ut. Branden härjade i
de centrala delarna av Västmanland mellan Surahammar och Norberg. Enligt tidigare studier
från Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen brändes mellan 13 000 och 14 000 hektar mark i
branden och en person miste sitt liv. I det brända området var barrskogen den klart
dominerande skogstypen, likt övriga Sverige.
Examenarbetets syfte var att genom satellitburen fjärranalys upptäcka de markområden
som brunnit samt undersöka statusen på vegetationens återväxt år 2017. Landsat 8
satellitbilderna togs 2014 kort tid innan och efter branden. En övervakad klassificering
utfördes i uppgiften för att upptäcka det brända området. I den andra delen av arbetet
behandlas frågeställningen om hur återväxten av vegetationen varit efter branden och även
här används satellitbilder i kombination med det väletablerade Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI). I den här delen av arbetet utnyttjades en satellitbild från 2017
tagen från Sentinel-2A tillsammans med Landsat 8-bilden strax efter branden. Den tredje
delen i arbetet var att upptäcka kvalitativ och kvantitativ vegetationsåterväxt. Därför krävdes
en inventering av området då de valda satellitbilderna inte kunde upptäcka sådana detaljer.
Resultatet visar att 13 144 hektar mark brunnit under skogsbranden i Västmanland. Sedan
dess har återväxten varit störst i de centrala och södra delarna av området jämfört med de
norra delarna av området, där en mindre återväxt kunde upptäckas. En analys av tidigare
studier samt egen inventering har utförts för att upptäcka nya växtarter i det brända
området. Olika lövträdsarter samt arter som svedjenäva, brandnäva, spåmossa, lungmossa,
rallarros och brännmossa har haft störst återväxt.
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Abstract
On July 31, 2014, the largest forest fire in Sweden in modern times broke out. The fire raged
in the central parts of the county Västmanland, between the towns Surahammar and
Norberg. According to previous studies by Skogsstyrelsen and Länsstyrelsen, between 13,000
and 14,000 hectares of land were burned in the fire and one person lost his life. In the
burned area, coniferous forest was the predominant forest type, as in the rest of Sweden.
The purpose of this study was to detect land areas that were burned in the fire using satellite
remote sensing and to investigate the status of vegetation regrowth in 2017. Landsat 8
satellite images, taken in 2014 shortly before and shortly after the fire, were used in the
study. A supervised classification was performed with the task of detecting the burned area.
Another part of this study is about how the regrowth of vegetation has been after the fire,
and here too, satellite images are used in combination with the well-established Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI). In this part of the study, a satellite image taken by
Sentinel-2A 2017, was used in addition to a Landsat 8 image taken shortly after the fire. The
third and last part of this study was aimed at discovering qualitative and quantitative forest
regrowth. Therefore, ancillary field data was collected, as the chosen satellite images cannot
detect such details.
The result shows that 13 144 hectares of land was burned after the fire in Västmanland.
Regarding vegetation regrowth since the fire in 2014, it was found that the growth rate was
greatest in the central and southern parts of the area, as opposed to the northern parts of
the area where lesser regrowth could be detected. Finally, an analysis of results from
previous studies and collection of in-situ data was carried out in order to detect new plant
species in the burned area. Deciduous forest turned out to be the forest type that had the
best regrowth after the fire, while Geranium Bohemicum, Geranium Lanuginosum, Funaria
Hygrometrica, Marchantia Polymorpha, Willowherb and Ceratodon Purpureus had the
greatest regrowth regarding ground vegetation.
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1. Inledning
Studien är uppdelad i tre delar och har syftet att undersöka vegetationen efter branden i
Västmanland. I den första delen undersöks vegetationens förändring förorsakat av branden.
I den andra delen undersöks vegetationens återväxt tre år efter branden och i den tredje
delen undersöks om några nya växtarter kan upptäckas efter brandens framfart.

1.1 Bakgrund
Den 31 juli 2014 startade skogsbranden som skulle bli den största i Sverige i modern tid.
Klockan 13:29 kom samtalet in till SOS Alarm om att en skogsbrand startat i Surahammars
kommun. Det var en gnista från en skogsmaskin på ett hygge som hade startat branden som
skulle kräva en av Sveriges största räddningsinsatser. Enligt Länsstyrelsen i Västmanland
eldhärjades cirka 13 800 hektar skog och en person miste livet. Den 11 september samma år
var räddningsinsatsen officiellt slut (Länsstyrelsen 2014). Idag är stora delar av området
fortfarande kolsvarta till följderna av skogsbranden. I naturreservatet Hälleskogsbrännans
mitt i det brända området syns särskilt tydliga spår efter branden. Ett livlöst område med
förkolnade träd, fallna stammar, bara stenar och hällar och på sina ställen tjocka asklager.
Vegetationen är dock på väg tillbaka med gamla och nya växtarter, insekter, fåglar och
däggdjur och på vissa sätt har branden fört med sig något positivt för vegetationen i
området (Länsstyrelsen 2016).
Sverige har historiskt haft ett antal stora skogsbränder, men i modern tid är branden i
Västmanland den överlägset största. År 1992 spred sig en skogsbrand på Gotland vid
fornborgen Torsburgen. Totalt brändes 2 200 hektar mark, vilket då var den största
skogsbranden i modern tid. Utöver branden på Gotland förekom det samma år även
skogsbrand i Skåne/Småland där totalt 1 500 hektar mark brändes, en brand i Östersund år
1997 där totalt 1 000 hektar mark brändes, samt i Boden år 2006 där totalt 1 900 hektar
mark brändes. Samtliga bränder ägde rum mellan månaderna juni-augusti (Sahlén 2018).
Sedan branden i Västmanland har ett antal studier utförts i området. Både Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen har studerat och dokumenterat brandens verkningar samt den återväxt som
skett. Skogsstyrelsen har på sin hemsida satellitbilder, ortofoton och drönarbilder över
brandområdet och olika funktioner för kunskapsinhämtning.
Gällande återväxt efter en skogsbrand finns det arter som växer bättre och arter som växer
sämre. Svampar och lavar är arter som växer bättre efter bränder då de livnär sig på den
döda veden som bränder orsakar samtidigt som även lövskogen frodas (Sveaskog 2018).
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1.2 Syfte
Syftet med studien är att undersöka återhämtningen av vegetationen i skogsbrandsområdet
i Västmanland 2014. Det finns ett intresse att undersöka hur växtligheten återhämtat sig och
vilka växtarter som har återväxt mest i området.
I studien användes satellitburen fjärranalysdata för analys innan, direkt efter och cirka 3 år
efter branden. Satellitburen fjärranalys är en rekommenderad metod för att upptäcka
bränder och i senare analyser av brandförlopp, spridning och olika effekter. Med
satellitburen fjärranalys kan information om bränders omfattning bedömas snabbt och är en
betydligt enklare, snabbare och säkrare metod än att inventera, kartera och analysera
brandområdet i fält.

1.3 Frågeställningar
•
•
•

Hur stor yta omfattade skogsbranden i Västmanland 2014?
Hur såg växtligheten i området ut före, direkt efter och tre år efter branden? Vilka
skillnader i återväxten kan upptäckas i brandområdets olika delar?
Kan platser upptäckas där specifika växtarter haft en bra återväxt?

1.4 Avgränsningar
Studien avgränsas geografiskt till ett område mellan Surahammar och Norberg, inom vilket
det brandskadade området ligger i centrum (se figur 1). Data begränsas till tre satellitbilder
varav två av bilderna är från 2014 (juni och september) och den tredje bilden från oktober
2017. Inventeringen i området begränsades till tre områden där vegetationen tydligt hade
återhämtat sig i olika grad enligt resultaten av fjärranalysmetoderna (se figur 6).
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Figur 1. Satellitbild över det brandskadade området i Västmanland hämtat år 2018 från ESA Copernicus.
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2. Teori
I följande kapitel redovisas teori som är relevant för studien.

2.1 Satellitdata
Den 24 oktober 1946 togs den första bilden på jordens yta från rymden. Bilden togs med
hjälp av en 35 millimeters kamera på en missil uppskickad från New Mexiko. Mellan åren
1946 och 1950 togs cirka 1 000 bilder över den amerikanska västkusten. En snabb utveckling
av satellitteknik skedde i samband med andra världskriget. Anledningen var främst behovet
av bilder för att lättare kunna upptäcka fiendens försvarslinjer mm (Anon 2018b). År 1972
skickade NASA upp sin första satellit (Landsat 1) som skulle undersöka jordens resurser. På
satelliten fanns som tidigare beskrivits en MSS-sensor samt en RBV (Return Beam Vidicon)
(Campbell & Wynne 2011).

2.2 Förbearbetning av satellitdata
Vid bearbetning av satellitbilder bör geometrisk, radiometrisk och atmosfäriska korrektion
göras. Bilderna innehåller ofta störningar eller fel från sensorsystemet eller från
omgivningen. Det kan till exempel vara elektroniska störningar eller solljus som träffar linsen
på sensorn. Vid sådana omständigheter är radiometriska och atmosfäriska korrektioner
nödvändiga (Jensen 2016). En atmosfärisk korrektion är framförallt viktig vid NDVIjämförelser mellan två bilder. Den geometriska korrektionen utförs på systematiska och
slumpmässiga fel i satellitbilderna. När satelliten skannar jordens yta samtidigt som jorden
roterar skapas ett systematiskt fel och en typ av parallellogram skapas. Denna typ av fel
åtgärdas enkelt av användaren. För att åtgärda slumpmässiga fel i en satellitbild används
endast säkra kontrollpunkter på jordytan. Det kan vara objekt som landsvägskorsningar eller
tydliga strandlinjer (Lillesand m.fl. 2014).

2.3 Brandkartering med satellitbilder
Många karteringar av skogsbränder har gjorts baserade på satellitbilder, bland annat med
Multi Spectral Sensor (MSS) som har en 80 meters upplösning på Landsat 1. Denna typ av
sensor fanns även ombord på de fyra nästkommande Landsat-satelliterna. Salvador m.fl.
(2000) använde data från MSS-sensorn på Landsat 5 i sitt arbete för att upptäcka
brandskador i naturen. En annan sensor som använts för kartering är skannern Thematic
Mapper (TM) med 30 meters spatial upplösning (gäller ej termisk IR). TM fanns ombord på
Landsat 4 och 5 där den ersatte MSS-sensorn (som dock fanns kvar som backup för TM)
(Woodcock & Strahler 1987). Bauer m.fl. (1993) använde TM i sitt arbete för att upptäcka
skogsresurser i Minnesota.
På Landsat 8 finns två olika sensorer för att kartera jordytan. Den ena sensorn är Operational
Land Imager (OLI) som karterar landytan med en hög rumslig upplösning. Den andra sensorn
är Thermal Infrared Sensor (TIRS) som mäter markytans temperatur (Anon 2018a).
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2.4 Klassificering
I bearbetningen av satellitbilderna behöver klassificeringar utföras av data. Det kan till
exempel vara klassificering av skogstyper. Själva klassificeringen går att utföra på olika sätt.
Först bestäms om övervakad eller oövervakad klassificering ska användas i arbetet. Med
övervakad klassificering menas att användaren manuellt definierar klasser och träningsytor i
området. Några metoder där övervakad klassificering används är:
•

Maximum Likelihood Classifier (MLC)

Sannolikheten bestämmer vilket pixelvärden genom en täthetsfunktion (Lillesand m.fl.
2014). Exempelvis ges varje pixel beräknade sannolikhetsvärde för olika klasser till exempel
skog, tätort och vatten. Om sannolikheten för skog är 60 %, tätort 20 % och vatten 20 % så
klassificeras pixeln som skog. Metoden är vanlig och har använts av bland annat Malmgren
(2006) i hans arbete om stormen Gudrun. Ahmad & Quegan (2012) testade även metoden
djupare och fann MLC till att vara en bra metod där pixelskillnaden mellan klasserna är
anledningen till det noggranna resultatet.
•

k-Nearest-Neighbor (kNN)

Denna övervakade klassificeringsmetod undersöker pixlarna runtom den pixel som ska
beräknas fram. Pixelvärdena runtom bestämmer mittpixelns värde. k i kNN står för det antal
pixlar som ska vara med i beräkningen för pixelns värde. Metoden kräver att träningsytor
skapas som kan representera de olika klasserna (Campbell & Wynne 2011).
Om övervakad klassificering ska användas måste alltså träningsytor skapas. Dessa bör skapas
i bilden där det är känt att en endast en viss marktyp finns. Om användaren inte har kunskap
om markområdet kan referensdata eller högre upplöst satellitdata vara till god hjälp. Det är
viktigt att många träningsytor skapas då hela området ska klassificeras och om en del i
området inte stämmer överens med någon av träningsytorna väljs den som är mest lik (Anon
2018c).
Det finns både fördelar och nackdelar med övervakad klassificering. Oftast blir den
övervakade klassificeringen bättre än den oövervakade eftersom användaren själv sätter
marktyp. Men om användaren är oerfaren och misslyckas med träningsytorna kan
klassificeringen bli sämre vid övervakad klassificering. Om två eller flera olika klasser är
likartade och svåra att åtskilja visuellt, är risken för felaktig klassificering hög. Blir
träningsytorna felplacerade kommer resultatet av klassificeringen bli bristfällig. Därför är det
rekommenderat att göra klassificeringen flera gånger för bästa resultat (Anon 2018c).
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2.5 Förändringsanalys
För att upptäcka förändringar över tid på jordytan utförs en s.k. förändringsanalys. Det kan
vara kortvariga förändringar såsom bilar på en parkering eller långvariga förändringar som
vid naturkatastrofer (Lillesand m.fl. 2014).
Nedan beskrivs tre olika metoder som är vanliga vid förändringsanalyser och som används i
detta arbete. Raster Calculator kan utnyttjas när lager/skikt ska adderas samman eller när
skillnader ska tas fram. Image Differencing används för att tydligt upptäcka skillnader mellan
två bilder tagna vid olika datum, medan Vegetation Index Differencing används för att
upptäcka skillnader i vegetationen. Metoderna passar därför utmärkt till detta arbete med
tanke på frågeställningarna som valts ut.
•

Raster Calculator

Verktyget Raster Calculator fungerar som en miniräknare fast beräknar istället lager/skikt
genom kart-algebraiska uttryck. Med metoden kan förändring upptäckas mellan två
satellitbilder, metoden kan också slå samman bilder. Genom att använda Raster Calculator
kan även NDVI-formeln användas för att upptäcka vegetation i terrängen (Esri 2018).
•

Image Differencing

Image Differencing är en metod som subtraherar två satellitbilder från två olika datum, pixel
för pixel (Lu m.fl. 2004). Resultatet av metoden återspeglar förändringen som skett i bilderna
mellan datumen. Metoden har testats och jämförts mot tre andra metoder av (Afify 2011).
•

Vegetation Index Differencing

Vegetation Index Differencing skapar först ett eget vegetationsindex (NDVI) baserat på
spektral information från satellitbilderna. Bilderna subtraheras sedan med varandra för att
upptäcka skillnaderna i vegetationen mellan två olika datum (Singh 1989; Lu m.fl. 2004;
Malmgren 2006). Denna metod används i flera arbeten när det kommer till analyser av
skogsbränder (Lentile m.fl. 2006). Metoden har bland annat använts av Goetz m.fl. (2006) för
att kartera skogsbränder i Kanada mellan åren 1981 till 1997. Den har även använts av
Malmgren (2006) för att upptäcka skillnader efter stormen Gudrun. NDVI har i andra arbeten
även kompletterats med till exempel Breaks For Additive Seasonal and Trend (BFAST)
(Buhalău 2016), Net Primary Production (NPP) (Wu m.fl. 2016) och Digital Elevation Model
(DEM) (Isaacs m.fl. 2014).
I studien från Afify (2011) där fyra metoder testats menas att metoden Post Classification
Comparison är den mest noggranna metoden (kanske också den vanligaste metoden) av de
fyra i förändringsanalyser. Metoden fungerar på så vis att den delar upp satellitbilderna
separat för att sedan utföra en oövervakad klassificering. Antalet klasser bör vara lika i
samtliga satellitbilder. Klassificeringarna jämförs sedan för att upptäcka skillnader i bilderna.
Afify (2011) menar att metodens höga noggrannhet beror på att den kräver få
bildbehandlingssteg. Metoden kräver dock en erfaren användare med mycket tid för att nå
ett bra resultat (Singh 1989; Lu m.fl. 2004; Jensen 2016).
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2.6 Noggrannhet
En regel vid klassificering är att en den aldrig är klar förrän en noggrannhetsbedömning
gjorts. Detta arbete är inget undantag. Den vanligaste metoden vid noggrannhetsanalys är
Classification Error Matrix. Denna metod jämför referensdata mot resultatet efter
klassificering i en matris. Antalet kolumner och rader som skapas i matrisen är beroende av
hur många klasser som skapats i arbetet. Att utföra denna noggrannhetsbedömning kräver
dock att valideringsytor skapas som inte får överlappas med träningsytorna (Lillesand m.fl.
2014). I Malmgren (2006) används istället slumpade punkter för att undersöka
noggrannheten i data. I Malmgrens rapport utfördes två olika tester över området där
sammanlagt 85 punkter valdes ut för kontroll.

2.7 Tidigare arbeten om branden i Västmanland
Nilsson m.fl. (2013) fick i uppdrag av Skogsstyrelsen att analysera branden i Västmanland
med hjälp av en punktgittertolkning för att få fram statistik över branden. Indata bestod av
infraröda bilder från Lantmäteriet tagna med en Vexcel UltraCam Eagle-kamera ca 3 700
meter över marken. I studien användes huvudsakligen programvaran ArcMap där en
punktgitterskattning utfördes. Punkterna placerades i SWEREF99 med ett mellanrum på 300
meter. En buffertzon på 500 meter genererade 2 062 punkter. Runt varje punkt skapades
sedan en cirkelbuffertzon med diametern 10 meter inom vilken skogstyp klassificerades. Den
produktiva skogsmarken visade sig vara klart störst i området på cirka 9 500 hektar medan
improduktiv skogsmark kom på andraplats på cirka 1 500 hektar. Nästan all produktiv
skogsmark i området berördes av branden. Endast 216 hektar av den produktiva
skogsmarken var oberörd efter branden enligt studien. Totalt visade denna studie på att
13 100 hektar av marken i området berörts av branden där tallen var den klart dominerade
trädarten (Nilsson m.fl. 2013).
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3. Programvaror och indata
Arbetet utfördes i huvudsak med programvaran PCI Geomatica. Indata bestod av
satellitbilder tagna kort tid innan branden, kort tid efter branden och tre år efter branden.
Dessa bilder bearbetades och analyserades i PCI Geomatica. Tanken var att bilderna i indata
skulle vara tagna från Sentinelsatelliter, men tyvärr fanns inga bilder tagna över området
innan branden. Av den anledningen är satellitbilderna precis innan och precis efter tagna
med Landsat 8 och bilden tre år senare med Sentinel-2A. Landsat 8 använder två sensorer
där den ena är OLI och den andra är TIRS medan Sentinel-2A använder sig av ett högupplöst
Multi-Spectral Instrument (MSI) med 13 band.
I arbetet har olika programvaror och data använts. I kapitel 3.1 redovisas programvarorna
och i kapitel 3.2 redovisas indata.

3.1 Programvaror
Studien har genomförts med följande programvaror:
•
•

PCI Geomatica 2017
Google Earth Pro

3.2 Indata
Indata består av tre satellitbilder. De två första satellitbilderna används för förändringsanalys
av brandens inverkan på växtligheten och den tredje bilden för att jämföra hur växtligheten
förändrats fram till 2018. I tabell 1 kan information om satellit, band, upplösning och
bilddatum samt bildkälla utläsas.
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Tabell 1. Indata för studien.

Satellit
Landsat 8

Landsat 8

Sentinel 2A

Sensor
OLI
(Operational
Land Imager)
TIRS
(Thermal
Infrared
Sensor)

Band
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
OLI
1
(Operational 2
Land Imager) 3
TIRS
4
(Thermal
5
Infrared
6
Sensor)
7
8
9
10
11
MSI
1
(Multispectral 2
Instrument)
3
4
5
6
7
8
8a
9
10
11
12

Upplösning
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
15 m
30 m
100 m
100 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
15 m
30 m
100 m
100 m
60 m
10 m
10 m
10 m
20 m
20 m
20 m
10 m
20 m
60 m
60 m
20 m
20 m

Bilddatum
2014-06-10

Källa
EarthExplorer,
USGS

2014-09-14

EarthExplorer,
USGS

2017-10-04

Copernicus, ESA
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4. Metod
I följande kapitel behandlas studiens genomförande. Kapitlet är uppdelat i tre delkapitel där
de tre frågeställningarna behandlas i varsin del.

4.1 Analys av brandens storlek
I den första frågeställningen utfördes förändringsanalyser där metoderna beskrivet i teorin
användes. Image Differencing för att upptäcka skillnaderna i området efter branden,
Vegetation Index Differencing för att upptäcka skillnader i vegetationen efter branden och
Raster Calculator för att slå samman de band som är bäst lämpade för att upptäcka
skillnader i området samt i skapandet av NDVI. Slutligen utfördes en
noggrannhetsbedömning på resultatet av klassificeringen med hjälp av Classification Error
Matrix.
För att analysera brandens utbredning valdes till att börja med våglängdsbanden ut.
Erfarenheter från tidigare studier och egna tester användes för att hitta de band som är bäst
lämpade för att upptäcka vegetationsskillnader. Valet blev infrarött, rött och grönt.
Bilderna klipptes och slogs samman till en enda bild med hjälp av Raster Calculator. Detta
utfördes för satellitbilderna tagna både innan och efter branden. Den sammanslagna bilden
användes sedan i Image Differencing för att upptäcka skillnaderna i vegetationen före och
efter branden. På resultatbilden utfördes en övervakad klassificering på området där vatten,
skog, öppen yta, bebyggelse och brandskadat område klassades. Flera olika försök gjordes
för att nå bästa möjliga resultat, men området visade sig vara för stort för att nå ett godkänt
resultat. Av den anledningen klipptes bilden ytterligare enligt figur 2 och 3 som visar
satellitbilderna före och efter branden. Resultatet redovisas i kapitel 5.1. Dessutom
användes metoden Classification Error Matrix för att göra en noggrannhetsbedömning av
klassificeringen. Noggrannhetsbedömningen redovisas även den i kapitel 5.1.
För att kunna besvara den första frågeställningen används MLC tillsammans med träningsytor för att skapa klassificeringar av marktyperna. Antalet klasser är uppdelat på fem olika
marktyper, men tanken var att inte skilja olika trädarter åt utan endast klassa efter olika
marktyper. Dessa marktyper är brandområde, skog, öppen yta, bebyggelse och vatten. En
noggrannhetsbedömning utfördes sedan på det klassificerade resultatet. Här användes
bilder från Google Earth som referensdata och träningsytorna från klassificeringen för att
kunna skapa en konfusionmatris. Resultatet av denna noggrannhetsbedömning redovisas i
tabell 2.
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Figur 2. Brandområdet innan branden.
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Figur 3. Brandområdet efter branden.

4.2 Analys av växtligheten efter branden
För att besvara frågeställningen om hur växtligheten förändrats efter branden krävdes en
bättre klassificering där skog delades upp i barrskog och lövskog. Då problem uppstod vid
klassificeringen användes istället NDVI för att analysera vegetationens återväxt sedan
branden. Även tidigare arbeten användes tillsammans med egna erfarenheter och en egen
inventering av det brända området. I analysen hur växtligheten har förändrats tre år efter
branden användes NDVI för att finna områden där vegetationen förändrats både positivt och
negativt. NDVI beräknas genom formeln:

𝑁𝐷𝑉𝐼 =

(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝑒𝑑)
(𝑁𝐼𝑅+𝑅𝑒𝑑)

(1)

För att upptäcka vegetationsförändringar behöver banden för bilderna tagna strax efter och
tre år efter branden användas i varsin ekvation. Resultatet av detta blev två olika bilder där
den ena är NDVI 2014 (precis efter branden, se figur 4) och den andra NDVI 2017 (tre år efter
branden, se figur 5). Denna ekvation utförs i Raster Calculator. För att sedan upptäcka
skillnaderna i vegetationen mellan bilderna användes metoden Image Differencing.
Resultatet är en bild med pixelvärden mellan -1 och 1 där -1 betyder att vegetationen
12

försvunnit helt och 1 betyder att vegetationen ökat betydligt. Värde 0 har pixlarna över t.ex.
vatten där vegetationen varken ökat eller minskat. Då intresse endast finns för hur
brandområdet förändrats sedan branden har bilderna klippts. Resultatet redovisas i kapitel
5.2.

Figur 4. NDVI-bild precis efter branden.
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Figur 5. NDVI-bild 3 år efter branden.

4.3 Analys av växtarter i området 2018
För att kunna upptäcka nya växtarter i det brända området räcker det inte med att endast
analysera mediumupplösta satellitbilder. I sådana satellitbilder kan det till exempel tolkas
var återväxten varit stor eller liten samt vilken typ av skog det finns i området, men det går
inte att urskilja enskilda växtarter. I denna del användes istället resultat från tidigare studier
och en egen inventering för att validera klassificeringsresultaten och för ge svar på den sista
frågeställningen. Till hjälp användes analysresultaten, men även en kunnig och erfaren
guide.
Figur 6 visar de områden som valdes ut för inventeringen. Den inventeringslokal som valdes
ut först var Grävlingsberget i naturreservatets norra del. Området i söder valdes eftersom
branden startade där och återväxten har varit god. Området i norr valdes eftersom det var
där elden härjade som värst och återväxten varit svag. I samtliga lokaler letades det efter nya
växtarter som gynnats av branden.
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Figur 6. De platser som inventerades (hämtad från Eniro 2018).
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5. Resultat
I detta kapitel redovisas samtliga resultat förtydligade med figurer och tabeller. Resultaten
för respektive frågeställning redovisas var för sig i tre olika delar. Analys och diskussion av
resultaten görs i kapitel 6.

5.1 Analys av brandens storlek
I analysen av bränd mark i området jämfördes en satellitbild tagen kort tid innan branden
mot en satellitbild tagen kort tid efter branden. Resultatet av jämförelsen och sedan
klassificeringen gav 13 144 hektar bränd mark inom den klippta ytan som visas i figur 7. Vid
klassificeringen uppstod dock ett antal fel. Felet som var synligt kartbilden var den öppna
ytan som ibland förväxlades med den brända marken. Det bekräftas även av
noggrannhetsanalysen i tabell 2.

Figur 7. De turkosa områdena är klassade som brandområde.
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Noggrannhetsbedömningen (se tabell 2) utfördes innan den sista klippningen och är en
indikator på klassificeringens pålitlighet. I denna analys användes banden 5, 4, 3, alltså NIR,
rött och grönt med en upplösning på 30 m.
Tabell 2. Noggrannhetsbedömning av resultatet.

Klassificerad data

Referensdata
Brand
Skog
Öppen mark
Vatten
Bebyggelse
Totalt
PA

Brand
30 673
470
1 807
110
117
33 177
92,4 %

Skog
210
302 446
2 351
210
377
305 594
90,0 %

Öppen mark
333
1 139
68 522
0
466
70 460
97,2 %

Vatten
4
65
0
23 315
4
23 388
99,7 %

Bebyggelse
123
510
1 680
19
29 034
31 366
92,6 %

Totalt
31 343
304 630
74 360
23 654
29 998

UA
97,9 %
99,3 %
92,1 %
98,6 %
96,8 %

5.2 Analys av växtligheten efter branden
För att upptäcka på vilka platser vegetation växt bättre eller sämre sedan branden har NDVI
använts. Figurerna 8–10 redovisar var vegetationen haft en bra återväxt och vart den har
haft en sämre återväxt. Figur 8 visar pixelvärden mellan 0,71 till 1,0 vilket betyder att
vegetationen växt bra. När pixelvärdena istället är mellan -1 och 0,2 har vegetationen varit
väldigt knapp eller till och med sämre efter branden (figur 9). Figur 10 visar istället när
pixelvärdena är mellan 0,21 och 0,7 vilket betyder att vegetationen har återhämtat sig i en
normal takt.
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Figur 8. Selekterade pixlar (turkosfärgade) visar var vegetationen haft störst återväxt 3 år efter branden.
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Figur 9. Selekterade pixlar (turkosfärgade) visar var vegetationen haft minst återväxt 3 år efter branden.
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Figur 10. Selekterade pixlar (turkosfärgade) visar var vegetationen haft en svag positiv förändring 3 år efter branden.

Nedan följer tre histogram med de tre satellitbildernas NDVI-värden (se figur 11-13). Figur 11
visar en graf över NDVI-värden strax innan branden, i figur 12 visar grafen värden strax efter
branden och figur 13 visar värden tre år efter branden. Tydligt är att det är en stor skillnad
mellan histogrammen i figurerna 11 och 12 vilket betyder att växtligheten nästan försvunnit
helt mellan månaderna juni och september år 2014. Histogrammet i figur 13 visar sedan hur
växtligheten återhämtat sig tre år efter branden. Medelvärdet är 0,67 av 1,0 vilket vilket är
mycket högt. Detta kan jämföras med medelvärdet innan branden som är 0,33 av 1,0.
Histogrammet för NDVI tre år efter branden har alltså mycket höga värden vilket betyder att
återväxten varit omfattande. Dock är värdet sannolikt felaktigt, alternativt är det
dominerande lövvegetation som ger ett högt NDVI. Troligen är det satellitbilden tagen tre år
efter branden som är felaktig. Varför det kan vara så diskuteras i nästa kapitel.
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Figur 11. Histogram med NDVI-värden kort tid innan branden.

Figur 12. Histogram med NDVI-värden kort tid efter branden.
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Figur 13. Histogram med NDVI-värden 3 år efter branden.

5.3 Analys av växtarter i området 2018
Resultat i denna del består i huvudsak av bilder från den inventering som utfördes, men även
fakta från tidigare studier. Bilderna togs den 12 maj 2018.
I figur 14 och 15 visas bilder på lövskog som haft en bra återväxt i området. Som det ser ut i
dessa bilder ser det även ut i övriga delar av brandområdet. I framtiden tros området bli det
område med störst sammanhängande lövskog i hela Sverige (Sveaskog 2018). Dock finns det
mindre delar av området där barrskogen dominerar (se figur 16) och om cirka 50-100 år tros
området ha mer varierande vegetation av både löv- och barrskog än innan branden
(Länsstyrelsen 2017).
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Figur 14. Stor återväxt av lövskog över hela
området.

Figur 15. Lövskogen dominerar återväxten.

Figur 16. På vissa ställen dominerar barrträd återväxten.
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Vissa växt- och djurarter trivs bättre än andra efter en skogsbrand och i Västmanland tillkom
till exempel brännmossan som visas i figur 17. Brännmossan trivs allra bäst på stenar,
berghällar och torr mark. Andra växtarter som också trivs är rallarros (se figur 18),
lungmossa, spåmossa, svedjenäva och brandnäva (Aronsson 2017). Svedjenävan och
brandnävan är lite speciella då deras frön finns cirka 10 centimeter ner i jorden. Det krävs en
temperatur mellan 50-100°C för att deras frön ska få in vatten och börja gro vilket innebär
att det krävs en brand (Länsstyrelsen 2017). Under det första året efter branden tillkom även
vissa arter av svampar, insekter och fåglar. Murklor är en svampart som kan upptäckas efter
bränder då den normalt lever i barrskog vid hyggen. Efter branden i Västmanland återfanns
rotmurklan i barrskogen i området, men idag tros den vara helt borta (Broden 2015). Även
insektsarter som lever av och i död ved har invandrat och dessa lockar olika hackspettsarter.
Hackspettar trivs i brända områden där bl.a. skalbaggar lever i de döda träden. Vid
inventeringen hördes fågelkvitter i hela området vilket tyder på att fågellivet återkommit till
området. När vegetationen började återväxa började även växtätarna komma tillbaks till
området. Vid inventeringen hittades till exempel spår av älg.

Figur 17. I området finns det rikligt med brännmossa.

Figur 18. Rallarros är en växtart som trivs på bränd
mark.

Resultaten av de tre inventeringarna visar olika faser av återväxten. I den södra delen hade
det brunnit, men inte lika intensivt som det gjort längre norrut. Dessutom syntes en återväxt
i området som inte fanns i de andra delarna av området (se figur 19). Vid Grävlingsberget
(mitten av området) fanns även där en omfattande återväxt av lövskog, men på sina ställen
syns ett område där vegetationen är helt död och berg som är helt blottade vilket gör det
svårt för vegetationen att slå rot (se figur 20). Dock står förhållandevis många (döda) träd
kvar i denna del av området.
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Figur 19. Foto på de södra delarna av brandområdet.

Figur 20. Foto på de mellersta delarna av brandområdet.

I den norra delen av området är nästan alla träd borta. Allra nordligast var sikten helt annan
än i de södra och mellersta delarna av området. Här var sikten kilometerlång även om
lövträd på sina ställen börjat återväxa. På många platser i den norra delen av området finns
berghällar som är helt blottade likt de mellersta delarna av området, men i de norra delarna
återkommer de i en helt annan utsträckning (se figurerna 21 och 22).
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Figur 21. Foto på de norra delarna av brandområdet.

Figur 22. Foto på de norra delarna av brandområdet.
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6. Diskussion
I studien användes satellitbilder från åren 2014 och 2017 i förändringsanalyser för att
uppskatta och beräkna hur stort område som drabbades i branden, samt hur omfattande
återväxten av vegetation var tre år efter branden. För att upptäcka nya växtarter i området
gjordes en egen inventering av området med visst stöd av analysresultaten och tidigare
studier.
Resultatet av förändringsanalysen av satellitbilderna 2014, alltså strax innan och strax efter
branden, visar att 13 144 hektar mark berörts av branden. Detta kan jämföras med resultat
från tidigare studier som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen genomfört där det framgår att
cirka 13 000-14 000 hektar mark brunnit (Nilsson m.fl. 2013; Länsstyrelsen 2014). Nilsson
m.fl. (2013) använde Lantmäteriets IR-flygbilder, ArcMap som programvara och
punktgittertolkning som metod och kom fram till att cirka 13 100 hektar brunnit. Vilken
indata, programvara och metod Länsstyrelsen använde är okänt. Resultatet är cirka 14 000
hektar bränd mark.
I denna studie blev dock inte klassificeringen helt perfekt trots flera försök då en större yta
försökte klassificeras. Framförallt blev flera pixlar av den öppna ytan klassade som bränd
mark. En förbearbetning av satellitbilderna hade kunnat förbättra klassificeringen och få
bättre resultat. När bilden klipptes (se figur 7) blev resultatet bättre. Användandet av en
mask hade kunnat reducera felklassificeringen.
I förändringsanalysen av satellitbilderna tagna strax efter branden och bilden tagen tre år
efter branden användes NDVI för att upptäcka skillnaderna vegetationsskillnaden. Detta
redovisas i tre bilder med olika förändringsgrad. Resultatet jämfördes sedan mot den
inventering som utfördes den 12 maj 2018. Resultatet från inventeringen överensstämmer
bra med resultaten från förändringsanalysen. I söder fanns en mer omfattande återväxt och i
norr var återväxten knapp. Tidigare studier visade även på att lövskogen skulle grönska i
området vilket visade sig stämma bra överens med inventeringen.
Klassificeringen av barr- och lövskog var svår att genomföra eftersom satellitbilden från 2017
var tagen i oktober då löven redan börjat falla. Detta gör det svårt att dra slutsats om
lövträdens grad av återväxt, men resultaten från NDVI-analysen visar en stor skillnad mellan
2014-bilderna och 2017-bilden. Den ursprungliga planen var att samtliga satellitbilder skulle
vara tagna från Sentinel 2-A, men eftersom det inte fanns några bilder över området år 2014
användes istället Landsat 8-bilder. Satellitbilden från 2017 är dock tagen från Sentinel 2-A
vilket kan vara anledningen till de stora skillnaderna i jämförelsen av NDVI från 2014bilderna och bilden från 2017. Att satellitbilderna inte är tagna vid exakt samma tidpunkt på
året kan även det vara en felkälla. Figurerna 23 och 24 visar tydligt att de infraröda banden
(från Landsat 8- och Sentinel 2-A-bilderna) gett olika ljushet i bilderna. En jämförelse av de
röda banden utfördes också, men ingen större skillnad upptäcktes. Att använda verktyg som
panskärpning och/eller relativ radiometrisk korrigering på satellitbilderna hade möjligen
förbättrat resultatet. Att inte atmosfärisk korrektion genomfördes kan också vara en
anledning till osäkra NDVI-värden.
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Figur 23. Det infraröda bandet precis efter branden.

Figur 24. Det infraröda bandet tre år efter branden.

För att upptäcka nya växtarter efter branden räckte det inte med fjärranalys. Därför
genomfördes litteraturstudier och en egen inventering med hjälp av en lokal guide.
Svedjenävan och brandnävan är två växtarter som endast uppkommer efter bränder och
därför var det ingen överraskning att dessa återfanns även i detta brandområde
(Länsstyrelsen 2017). Växtarterna rallarros, brännmossa, spåmossa och lungmossa återfanns
även de i området (Aronsson 2017).
Det var svårt att urskilja lövskog från barrskog i bilderna och därför svårt att analysera hur
mycket lövskog det fanns i området. Tidigare studier visar dock att lövskog är den skogstyp
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som trivs bäst efter bränder och därför var det inte förvånande att upptäcka den stora
grönskande lövskogen i området vid inventeringen (Sveaskog 2018).
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7. Slutsats
Studiens syfte var att identifiera hur stort skogsområde som berördes av branden i
Västmanland 2014 och i vilken grad vegetationen återhämtat sig och förändrats efter
branden. Resultatet av förändringsanalysen av satellitbilderna tagna kort tid innan före och
efter branden gav resultatet 13 144 hektar skog hade brunnit, vilket ligger inom det intervall
som anges i tidigare rapporter från Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Vegetationens återväxt
har varit olika i olika delar av brandområdet. I den södra delen har vegetationen återhämtat
sig relativt bra, i mellersta delarna varierande, medan den i den norra delen varit begränsad.
I de mellersta delarna finns vegetation med allra störst återväxt, men även delar med relativt
liten återväxt.
Vid inventeringen upptäcktes växtarterna svedjenäva, brandnäva, brännmossa, rallarros,
spåmossa och lungmossa vilka är växter som är nya i området och tillkommit pga. branden.
Ett flertal arter av svampar och lövträd frodas i området sedan branden.
I fortsatta studier rekommenderas att välja satellitbilder noggrant och tänka på till exempel
molnighet, tidpunkt och ljusstyrka i bilderna. Det svåraste i denna studie var att särskilja lövoch barrskog. Förbearbetning av satellitbilderna med verktygen panskärpning (förändring av
upplösningen på bilderna) och relativ radiometrisk korrigering (normalisering av bilderna) är
därför en rekommendation.
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