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Sammanfattning 

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Tyréns AB utvecklat metodik för att kartlägga 
effekterna av höjt vattenstånd på våren på lantbrukarnas möjligheter att bedriva ett normalt vårbruk 
på strandnära åkrar. I uppdraget ingick tillämpning av metodiken med avseende på kartläggning av 
strandlinjen vid högvattennivå samt kartläggning av jordbruksarealer i Mälarens närområde som 
påverkas av hög markfuktighet vid högvattennivå. Detta har genomförts med hjälp av intervjuer av 
markägare och lantbrukare samt satellitbildsanalyser. Eventuella effekter av en ändrad reglering är 
senareläggning av vårbruket eller en nödvändig uppdelning av åkerfälten i mindre delar, varav vissa 
delar brukas senare eller inte alls. En sådan delning kan medföra både logistiska problem samt 
inkomstbortfall. Intervjuer med lantbrukare visar att omfattningen av problemen varierar beroende 
på de lokala förutsättningarna.  De lokala variationerna är spridda över hela Mälarens närområde 
och är beroende av jordart såväl som terrängförhållanden. Lantbrukarna är positiva till en sänkning 
av maxinivån men förhåller sig frågande till en höjning av lägstanivån. Det finns en oro bland 
lantbrukarna att det sistnämnda ska resultera i senareläggning av vårbruket samt ökande 
växtnäringsläckage. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om hur situationen kommer att förändras 
för lantbrukarna då det ännu inte finns några fastställda vattennivåer för Mälarens framtida 
reglering.  

Två satellitbilder, en för östra och en för västra delen av Mälaren, har använts för att utföra en 
strandlinje- och markfuktighetskartering vid högvatten. Strandlinjekartan från de två satellitbilderna 
finns därmed tillgänglig för jämförelse med strandlinjen vid normalnivå, eller från existerande 
kartmaterial. Det bör dock noteras att skillnaderna, d.v.s översvämmade ytor vid högvattennivå, 
troligen kommer att vara små. Detta på grund av att de ytor som översvämmas framförallt är en 
smal zon närmast strandlinjen, bevuxen med högt gräs, vass och buskar. Vegetationen döljer helt 
eller delvis det stående vattnet och gör att området inte, eller till mycket liten del, klassas som 
vattentäckt yta i satellitbilderna. Endast för små områden, oftast intill diken som ledde förbi denna 
zon och upp i jordbruksmarken blir också jordbruksmark faktiskt översvämmad. Dock visar 
fuktighetsklassningen att markfuktigheten ökar över relativt stora arealer, med problem för 
lantbrukarna som följd. 

Vid fuktighetskarteringen klassades endast de områden som ingår i jordbruksblock och därmed är 
jordbruksmark. Det är också en fördel att använda bilder från en period då det är så lite vegetation 
som möjligt på åkrarna. Detta för att inte blanda ihop fuktigheten i mark med fuktigheten i gröda. 
Vid klassningen uppstod problem med skuggor från träd och med områden som egentligen inte är 
åkermark men som ändå är inlagda som block. Detta hanterades genom att inom ett område 
manuellt på datorskärmen ta bort alla sådana ytor som felaktigt klassats som fuktiga. Detta kunde 
inom projektramen utföras på 25 % av den mark som klassats med avseende på markfuktighet, det 
vill säga all jordbruksmark inom 500 m från strandlinjen. Manuell redigering utfördes alltså på en 
fjärdedel av Mälarens närområde inom de två satellitbilderna. Inom detta område blev resultatet då 
att lantbrukarna har fuktproblem på 18 % av den undersökta åkerarealen. När det resultatet 
extrapoleras till hela det kartlagda området vilket täcker ca 80 % av Mälarens närområde, har 
lantbrukarna fuktrelaterade problem på ca 4 600 ha. Kontrollområdets storlek, 25 %, torde vara 
tillräckligt för att göra en sådan extrapolering, eftersom felen som orsakas av skuggor och 
blockgränser troligen är lika stora överallt längs Mälaren. Det är osannolikt att de skulle vara större 
eller mindre i någon region än i andra. 

Jämförelserna med lantbrukarnas fältinformation visar att satellitbildsklassningen av markfuktighet 
ger en god bild av vilka områden som har problem med markfukt, och hur stora de är. Då 
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satellitklassningens övre gräns för hög markfukt jämfördes med lantbrukarnas gräns för hur högt 
upp på kontrollfälten som fuktproblem maximalt kan uppstå överensstämde gränserna för 56 % av 
de totalt 61 kontrollytorna. För resterande punkter låg satellitklassningens gräns längre ner mot 
strandlinjen. Detta beror på att satellitbilderna inte är från en tidpunkt då högsta vattennivå råder, 
samt att vattenståndet inte heller varit högt tiden innan bilderna togs, vilket medför att vattnet inte 
hunnit sprida sig så långt upp i marken som lantbrukarnas högsta linje. Resultatet visar att den nivå i 
satellitklassningen som valts för att beteckna hög markfukt är rimlig. 

Analyser av satellitbilder tillsammans med insamlad data från lantbrukare ger en bra bild av hur 
stora jordbruksområden som har en hög fuktighetsnivå vid de tillfällen då satellitbilderna 
registrerades.  
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1 Inledning 

Tyréns AB vill utreda effekterna för lantbrukare runt Mälaren av ändrad reglering av Mälaren. 
Vattenståndet i sjön har under modern tid hållits på en relativt konstant nivå, vilket erhållit kritik 
eftersom den naturliga dynamiken med högre vattenstånd på våren och lägre på sommaren har satts 
ur spel. Detta har haft konsekvenser för ekosystemet. Föreliggande projekt syftar till att utveckla 
metodik för att kartlägga effekterna av höjt vattenstånd på våren, för lantbrukarnas möjligheter att 
bedriva ett normalt vårbruk på strandnära åkrar. Metodiken tillämpas på två satellitscener täckande 
större delen av Mälarens närområde, varvid kartläggning av strandlinjen vid högvattennivå, samt 
kartläggning av jordbruksmark som påverkas av hög markfuktighet utförs. Metodutvecklingen 
består i att ta fram teknik för att med fjärranalys kartlägga områden för vilka markfuktigheten under 
våren skulle öka så mycket att maskinbruk för t.ex. gödselspridning skulle omöjliggöras eller 
försvåras. Detta innefattar utveckling av fjärranalysteknik för kartläggning av markfuktighet vid 
givna vattenstånd, såväl som bestämning av vilken markfuktighet för olika jordar som medför att 
maskinanvändning försvåras.  

2 Material och metod 

2.1 Intervjuer med lantbrukare 

2.1.1 Bakgrund 

Gemensamt för allt jordbruk är vikten av att ha marker med en god markstruktur och 
dräneringskapacitet. En höjning av vattennivån i närliggande vatten kan påverka markens 
dräneringsmöjligheter och eventuellt försena vårbruket. För lantbrukarna är det av stor vikt att 
kunna påbörja vårbruket i ett så tidigt skede på våren som möjligt. Det ger en längre växtsäsong och 
skapar större möjligheter inför höstbruket. Avgörande för när vårbruket kan påbörjas är en 
kombination av bl.a. markfuktighet och temperatur. Alltför fuktig åkermark innebär att vårbruket 
försenas då den höga markfuktigheten bl.a. kan leda till markpackningsskador och problem med att 
få en finfördelad jord, vilket försvårar tillväxten för spannmålen och leder till skördeminskning. 
Markfuktigheten är avgörande för lantbrukaren oavsett vilken odlingsform (ekologisk eller 
konventionell) som bedrivs eller vilken maskinpark som används. Gårdar med djurproduktion kan 
dock ha en ökad känslighet för markpackning på åkerarealen på grund av att tunga maskiner krävs 
för att sprida stallgödsel. En alltför hög fuktighet i marken kan medföra problem för lantbrukare 
med djurproduktion då djuren inte kan släppas ut på bete, eftersom de riskerar att trampa sönder 
betesmarken om den är för fuktig. 

Lokala faktorer som kan påverka effekten av en höjning av vattennivån är markens lutning, jordart 
och omkringliggande vegetation. Åkermark med stora sänkor är svåra att hantera, och lantbrukaren 
tvingas antingen att skjuta på vårbruket tills hela arealen har torkat upp eller välja att inte bruka det 
området som är för fuktigt. Det är rent logistiskt och praktiskt olämpligt att dela upp åkerfältet i två 
delar där de två fälten brukas vid olika tillfällen. Ibland kan det dock vara nödvändigt att dela upp 
fältet i två delar, detta för att de delar av fältet som inte drabbas av fuktproblem inte ska torka upp 
för mycket och på så sätt försvåra för grödan att gro. 
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Genom att intervjua lantbrukare om kopplingen mellan olika vattennivåer i Mälaren, 
markfuktigheten på åkern, effekten av fukten i marken och tidsförskjutningen mellan sänkt 
vattennivå och sänkt markfuktighet kan ett gott underlag erhållas för vidare analys av satellitbilder.  

2.1.2 Urval av lantbrukare och geografisk placering 

I texten nedan nämns både lantbrukare och markägare, vilket beror på att i vissa fall har markägaren 
och tillika brukaren av marken tillfrågats och vissa fall har lantbrukaren med arrendebruk tillfrågats. 

För att komma i kontakt med de lantbrukare och markägare som berörs av Mälarens vattennivåer 
användes flera olika angreppsvinklar. De lantbrukare och markägare som hade visat intresse vid 
samrådsmöten kontaktades för att skapa en uppfattning om möjligheterna att få genomföra 
intervjuer. Dessa kontaktlistor var dock av begränsad storlek och då målet med studien var att 
skapa ett geografiskt representativt underlag för stora delar av Mälaren, kontaktades LRF för att 
undersöka deras möjligheter att bistå med kontaktuppgifter ur deras medlemsregister. LRF har dock 
inte möjlighet att på ett enkelt sätt sortera och ta fram kontaktuppgifter för sina medlemmar, 
baserat på geografisk placering i medlemsområdet. Med hjälp av Länsstyrelsen i Stockholm och 
Jordbruksverket kunde dock ett bra kontaktunderlag tas fram. Via jordbruksverkets blockdatabas 
och geografiska kartskikt kunde ett antal lantbrukare och markägare väljas baserat på geografisk 
placering och storlek på arealen. För att begränsa området till det som bara berörs av Mälarens 
vatten, sorterades lantbrukare med ett avstånd mellan jordbruksblock och Mälaren längre än 500 
meter bort från listorna. Avståndet 500 meter valdes efter samråd med ett antal lantbrukare med 
flacka marker. Då det via kontaktunderlaget inte går att utläsa huruvida lantbrukarna har problem 
med markfuktighet kopplad till Mälarens vattennivåer eller inte, har lantbrukarnas lokala kännedom 
om området och eventuella grannar med markfuktighetsproblem varit till stor hjälp. Totalt 
intervjuades 36 lantbrukare och markägare i denna studie. 

Områden som tidigt i processen pekades ut som viktiga var åkermark med svag sluttning och där 
lantbrukarna tidigare påpekat att det förekommer problem med för hög markfuktighet. Ett viktigt 
område där dessa två faktorer sammanföll blev då området kring Ekerö, Munsö och Färingsö. I de 
nordvästra delarna av Mälaren är graden av invallning relativt hög och enligt de preliminära 
planerna för vattenregimen skall invallningar inte påverkas negativt, vilket innebar att invallade 
områden inte undersöktes i större utsträckning.  

För att få en så god spridning som möjligt av de undersökta områdena har lantbrukare på flera orter 
kring Mälaren besökts, och ofta har dessa besök mynnat ut i flera besök på närliggande gårdar. De 
lantbrukare och markägare som har besökts och intervjuats har haft varierad verksamhetsinriktning 
(ekologiskt jordbruk, konventionellt jordbruk, med och utan djurproduktion samt 
stuteriverksamhet), och det har inte skett något urval baserat på vilken form av verksamhet de har 
bedrivit. Gemensamt för alla gårdsbesök har varit att lantbrukaren eller markägaren vid en 
telefonförfrågan uppgett att de har områden med markfuktighetsproblem kopplat till Mälaren. Av 
naturliga skäl är det få lantbrukare som har stora åkerarealer som ligger i direkt anslutning till 
Mälaren. Det beror på att åkerarealen ofta inte ligger samlat kring Mälarens kant utan även sträcker 
sig uppåt och inåt landet. På de områden som ligger närmast och därmed mest sannolikt påverkas 
av Mälarens vattennivåer, har lantbrukaren eller markägaren ofta valt att anlägga grödor som inte är 
lika känsliga för fuktighetsförhållandena på våren. Exempel på markanvändning nära strandkanten 
är salix, vall, betesmark eller ängsmark. Anledningarna till detta kan vara flera men en vanligt 
förekommande förklaring är svårigheten med att komma ut i tid på de områden som ligger närmast 
och den försämrade avkastningen som en vattenpåverkad mark ger.  
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Figur 1 visar en bild över de områden vid Mälaren där intervjuer av lantbrukare och markägare har 
ägt rum. I området kring Västerås är andelen invallad mark hög och de rapporterade problemen små. 
Urvalet av besökta lokaler används i projektet dels för att få en uppdaterad bild av lantbrukarnas 
problem, dels för att validera kartläggningen med satellitbilder. De besökta områdena har valts ut för 
att ge en god geografisk spridning av de undersökta områdena samt av logistiska skäl. 

2.1.3 Vad visar lantbrukarnas lokala information? 

De områden som har besökts har som tidigare nämnts uppvisat en variation i påverkan och 
känslighet. Lantbrukarna har själva visat var på åkrarna problemen uppstår och hur stor 
omfattningen är. Med hjälp av enskilda fasta punkter i terrängen såsom bryggor, vägskäl och andra 
fasta punkter i terrängen, har det varit möjligt att validera placeringen av GPS-punkterna på 
satellitbilderna. 

 
 
Figur 1. Vy över Mälaren med besökta områden markerade med rosa, över det streckade området saknas 

satellitbild. 

GPS-punkterna representerar gränsen mellan den del av fältet där det inte är några problem med att 
komma igång med vårbruket, och den del där de upplever att det är för fuktigt. Lantbrukarna har 
även kunnat peka ut hur högt vattnet kan stiga vid högläge, och hur långt upp på fältet det kan nå. 
Det finns dock inte någon klar koppling mellan vattnets högsta nivå på fältet och de områden som 
lantbrukarna pekar ut som problemområden. I de allra flesta fallen sträcker sig problemområdena 
högre upp än vattengränsen. Det förekommer även områden där vattennivån aldrig når upp till 
åkern, men det ändå uppstår problem med för hög fuktighet. Avgränsningen mellan var det kan 
uppstå problem på våren och var det inte förekommer problem är svårdefinierad av flera skäl. Ett 
av skälen är att lantbrukarna inte arbetar med några exakta instrument. Hur långt upp på åkern 
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fuktigheten sträcker sig är inte enbart kopplat till Mälarens vattennivå, utan även till hur lång tid 
som den höga vattennivån varar. Tidsperspektivet är viktigt även ur andra synvinklar, till exempel 
när vattennivån i Mälaren sjunker ner till en lägre och mer normal nivå.  

Vid fältbesök har syftet varit att försöka visa hur långt upp på åkern fuktrelaterade problem kan 
förekomma. Dessa punkter ska sedan tolkas ur ett mer vägvisande perspektiv än som en absolut 
sanning.  

2.1.4 Lantbrukarnas perspektiv 

Kontakterna med lantbrukare och markägare har varit mycket positiva och intresset för projektet 
stort. Flera lantbrukare har uttryckt en positiv inställning till att det sker en studie som syftar till att 
undersöka hur deras verksamhet eventuellt påverkas. Frågorna kring projektet och vilka krafter som 
kommer att vara styrande har varit många och flera lantbrukare har uttryckt en önskan om mer 
information. 

Lantbrukarnas och markägarnas synsätt rörande markfuktighetsproblem varierar och beror delvis 
på omfattning, men även möjligheter till anpassning av vårbruket. Det finns en utbredd känsla av 
att markfuktighetsproblem är något som lantbrukare har tvingats att acceptera när markerna ligger i 
nära anknytning till Mälaren. Historiska återblickar ger uppgifter om översvämmade åkrar och 
högre vattenstånd på våren. För de senaste åren anser dock flera av de intervjuade lantbrukarna att 
nivån i Mälaren hålls på för hög nivå för långt in på våren. På grund av detta hinner inte marken 
torka upp tillräckligt mycket för att vårbruket ska kunna påbörjas i rätt tid. I Mälardalen påbörjas 
vårbruket i regel kring mitten till slutet av april, beroende på bland annat väderlek och jordart. 
Lantbrukarnas uppfattning om hur lång tid det tar för marken att torka upp tillräckligt mycket efter 
att Mälarens vattennivå har sänkts är relativt samstämmig, och majoriteten uppger att det rör sig om 
en tidsperiod kring två veckor. Lantbrukarna försöker i så stor utsträckning som möjligt minimera 
fuktproblemen genom att om möjligt bruka andra fält tidigare, för att på så sätt inte behöva dela 
upp de påverkade fälten i två delar. Ibland är detta dock inte möjligt och då medför det ytterligare 
moment under både vårbruket och skörden. 

De lantbrukare som har mer betydande arealer som påverkas negativt av Mälarens vattennivåer, 
önskar att vattennivån skulle sänkas tidigare på våren. I vissa fall kan för hög vattennivå för långt in 
på våren innebära att de får lämna delar av åkerarealen helt obrukad, då det tar för lång tid för 
denna att torka upp. Detta medför ett inkomstbortfall för lantbrukaren. Även för lantbrukare med 
djurproduktion kan Mälarens vattennivåer ställa till en del problem vad gäller områden som 
används till djurbete. Är marken för fuktig kan de inte släppa ut djuren i tid då betena riskerar att 
trampas sönder. Konsekvensen för lantbrukaren blir högre kostnader för foder och stalldrift. 
Betesmark kan anses vara något tåligare mot markfuktighet då marken är bevuxen med en perenn 
gröda och tenderar att ligga närmare Mälaren. 

Flera lantbrukare har uttryckt oro över att Mälarens lägsta vattennivåer skulle kunna höjas under 
våren. Oron tar sig uttryck dels i form av farhågor för att det kommer att ta längre tid för markerna 
att torka upp vilket skulle kunna försena vårbruket, dels för att en högre vattennivå kan komma att 
påverka växtnäringsläckaget. Lantbrukare lever i dag under hårda krav att minska 
växtnäringsläckaget från jordbruksmarken till omkringliggande vattendrag. En högre vattennivå och 
längre tidsperiod då marken hålls fuktig kan komma att påverka växtnäringsläckaget negativt. Detta 
skulle medföra problem för lantbrukarna i deras ambition att minska läckaget av näringsämnen 
samtidigt som det även kan innebära en indirekt kostnad. Näringsinnehållet i markerna är relaterat 
till den mängd näring som tillförs av lantbrukaren, och oavsett om denna härstammar från 
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djurproduktion eller handelsgödsel innebär den en investering från lantbrukarens sida som då 
riskerar att minska i värde. 

Flera lantbrukare nämner det dock som något positivt att ambitionen är att ta bort de riktigt höga 
topparna i Mälarens vattennivå. Den enskilt viktigaste frågan är dock till vilken nivå normalnivån 
under våren kommer att höjas, samt när sänkningen av denna kommer att ske. 

2.2 Kartering av strandlinje och markfuktighet 

2.2.1 Material 

För att få fram önskvärd information behövdes satellitbilder över Mälaren tagna vid högvatten. Det 
visade sig tyvärr att det fanns mycket få molnfria scener tagna vid högt vattenstånd.  

För andra projekt som rör Mälarens reglering fanns redan en SPOT 5 bild från 2006-04-26 inköpt. 
Den täcker västra delen av Mälaren och är i de områden som är av intresse i princip molnfria. 
Vattenståndet var då 435 cm. En relativt molnfri SPOT-bild från 2003-05-11 som täcker stora delar 
av östra Mälaren, då vattenståndet var 428 cm, fanns tillgänglig för inköp, se figur 2. Tyvärr täcker 
inte de bägge scenerna den nordöstra delen av Mälaren och det är även en glipa på maximalt 3 km 
mellan scenerna.  

Eftersom bilder från Landsat TM skulle kunna vara ett alternativ undersöktes även tillgängligheten 
av sådana, men det visade sig att det inte fanns bilder från några tillfällen med ett högre vattenstånd. 
Att använda SPOT 5 och Landsat TM för jämförelser, medför även risk för felbedömningar 
eftersom spektralbanden är olika, liksom den geometriska upplösningen.  

 
Figur 2. SPOT-bildernas täckningsområden. Den västra bilden är tagen 2006-04-26 vid ett vattenstånd på 

435 cm över västra slusströskeln. Den östra bilden är tagen 2003-05-11 vid ett vattenstånd på 428 
cm. Områden med moln och molnskuggor i närheten av Mälaren har markerats med grått.  
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De bilder som användes var således två SPOT-scener. Data för SPOT 5 presenteras i tabellen 
nedan. Det mellaninfraröda bandet har en geometrisk upplösning på 20 m, men har omsamplats till 
10 m för att lättare kunna hanteras tillsammans med de andra banden i 
bildbehandlingsprogrammen.  

Tabell 1. Teknisk information om SPOT 5 

Spektrala band och geometrisk upplösning Två pankromatiska band (5 m) 
Tre multispektrala band (10 m) 
Ett mellaninfrarött band (20 m) 

Spektralt omfång Pankromatiskt: 0,48-0,71 μm 
Band 1 (grönt): 0,50-0,59 μm 
Band 2 (rött): 0,61-0,68 μm 
Band 3 (nära infrarött, NIR): 0,78-0,89 μm 
Band 4 (mellaninfrarött, MIR): 1,58-1,75 μm 

För Stockholms län erhölls jordbruksblock som vektordata inom 500 m från Mälaren från 
Länsstyrelsen i Stockholm. Block för övriga områden kommer från Jordbruksverkets IAKS-
blockdatabas. 

De jordartsdata som använts är i rasterform med 50 m geometrisk upplösning och kommer från 
Sveriges Lantbruksuniversitet.  

Programvarorna ArcMap och Erdas Imagine har använts för kartering och analys. 

2.2.2 Metod - kartering av strandlinje 

Två olika metoder prövades för att fastställa Mälarens strandlinje i de aktuella bilderna; oövervakad 
klassning (ISODATA) och tröskling. 

En oövervakad klassning innebär att det antal klasser man vill ha som slutresultat anges och att det i 
efterhand bestäms vad de klasser som erhållits visar. Det är programmet som samlar ihop pixlarna i 
bilden i det antal kluster (klasser) som anges och delar in de efter de klassgränser som statistiskt sett 
faller ut. Detta till skillnad mot övervakad klassning, där användaren styr klassningen genom att 
markera områden med kända egenskaper, så kallade träningsytor. 

Den oövervakade klassningen testades med fyra olika bandkombinationer för att se om det blev 
någon skillnad mellan de olika klassningarna. Klassningen gjordes med samtliga band, med det nära 
infraröda (NIR) och det mellaninfraröda (MIR) banden tillsammans, samt med de närainfraröda 
och mellaninfraröda banden var för sig.   

I den andra metoden användes tröskling. Tröskling innebär att en binär bild skapas. I det här fallet 
erhålls en bild som visar vatten respektive land. Pixelvärden togs fram i NIR- respektive MIR-
bandet genom att identifiera de pixlar som är vatten och för dessa avläsa pixelvärdet.  

Resultatet av klassningarna jämfördes med flyg- och satellitbilder tillgängliga via Internet 
(www.hitta.se och www.eniro.se), kartor, tidigare gjorda karteringar (Koffman och Wennberg 2008) 
och med de i fält GPS-inmätta högvattenpunkterna.  
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2.2.3 Metod - fuktighetskartering 

Fuktighetskarteringen bygger på att fuktigheten är synlig i satellitbilderna och att den kan jämföras 
med den information som erhållits från de intervjuade lantbrukare som har åkermark som påverkas 
av Mälarens vattenstånd. Fuktighet syns framförallt i det nära infraröda och det mellaninfraröda 
bandet. I Figur 3 ses ett utsnitt från norra delen av Munsö, där man framförallt i de områden som 
inte har någon eller bara lite vegetation, kan se de fuktigare ytorna som mörkare partier. 

Fyra metoder har prövats för att få fram fuktighet i jord: Normalized Difference Water Index 
(NDWI), oövervakad klassning med alla fyra band, oövervakad klassning gjord bara inom 
jordbruksblocken med band 3 och 4 samt med en uppdelning gjord på tre olika vegetationsklasser 
inför den oövervakade klassningen med band 3 och 4. 

NDWI bygger på skillnader i den spektrala signaturen i de infraröda banden och beräknas enligt 
formeln (DeAlwis et al 2007): 
 

MIRNIR

MIRNIR
NDWI




  

En oövervakad klassning över hela de bägge scenerna gjordes med alla fyra tillgängliga band.  

 
Figur 3.  En färgbildskomposit gjord av band 4 (röd), band 3 (grön) och 2 (blå). De röda polygonerna visar 

jordbruksblocken. De lila områdena är jordbruksmark utan eller med lite vegetation, de skarpt 
gröna har mycket vegetation och i de rosa områdena har vegetationen börjat komma upp. 
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En mask gjordes av jordbruksblocken, de grå områdena avgränsade med röda linjer i Figur 4, vilket 
innebär att endast de områden som ligger inom blocken tas med vid efterföljande beräkningar och 
klassningar. Därefter gjordes en oövervakad klassning med band 3 och 4. 

Ett vegetationsindex, (NDVI) beräknades för områdena inom blocken för att på så vis försöka 
skilja fukt i vegetation från fukt i jord (Lillesand och Kiefer 1994): 
 

RNIR

RNIR
NDVI




  

I Figur 4 ses resultatet av vegetationsindexet. 

Utgående från vegetationsindexet inom blocken delades dessa in i tre klasser: ingen eller väldigt lite 
vegetation, någon vegetation och mycket vegetation, Figur 5. De tre vegetationsklasserna användes 
sedan som masker vid den oövervakade klassningen som gjordes med det närainfraröda och det 
mellaninfraröda bandet i 10 klasser. 

De 10 klasserna jämfördes med de i fält insamlade GPS-punkterna som visar gränsen för fuktiga 
områden. I de områden i bilden som visar ”ingen vegetation” respektive ”någon vegetation” sattes 
de tre första klasserna till fuktiga (rödmarkerade). I områden med ”mycket vegetation” sattes de 
fyra första klasserna till fuktiga. 
 

 
 
Figur 4.  Jordbruksblocken har klassats med ett vegetationsindex.  Ju ljusare gråtonen är desto mer 

vegetation finns det. 
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Det finns relativt stora problem med områden som blivit uppenbart felklassade på grund av 
trädskuggor, felritade blockgränser samt områden med mycket träd inom blocken (se utförligare 
resonemang under Diskussion). Att manuellt ta bort dessa områden är mycket tidsödande varför en 
representativ yta motsvarande ¼ av den östra delen av Mälaren fick utgöra kontrollområde. Inom 
denna yta togs de områden bort som blivit felklassade på grund av ovanstående orsaker. 
Motsvarande andel antogs vara felklassat i resterande områden. 

Då även jordartens sammansättning påverkar den spektrala signaturen undersöktes huruvida 
jordartsgränserna sammanföll med klassgränserna från den oövervakade klassningen.  

Ingen av satellitbilderna påverkas nämnvärt av moln eller molnskuggor. I den västra bilden berörs 
ett litet område mellan Kungsör och Kvicksund och ett annat område nordost om Torshälla. I den 
östra bilden är det framförallt ett område nordost om Strängnäs som påverkas, men även några små 
områden väster om sjön Turingen och öster om Tullingesjön har hamnat under moln. Eftersom det 
i dessa områden inte är möjligt att säga något om markens beskaffenhet, har de jordbruksblock som 
hamnat under moln eller molnskuggor tagits bort. I den västra bilden har endast 4 block tagits bort, 
motsvarande en areal på 27 ha. I den östra bilden togs 83 block bort, vilket motsvarar 747 ha. 
Sammanlagt rör det sig om 1,8 % av jordbruksarealen för de bägge scenerna. 

Resultatet av klassningen jämfördes med de i fält inmätta fuktighetsområdena. Antalet rätt- 
respektive felklassade GPS-punkter noterades därefter. 
 

 
Figur 5.  Indelning efter klassning av vegetationsindex.  
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3 Resultat 

3.1 Resultat - kartering av strandlinje 

Som beskrivits under Metod prövades två olika sätt att få fram strandlinjen - oövervakad klassning 
och tröskling. Den oövervakade klassningen gjordes med olika bandkombinationer på fyra olika 
sätt. Trösklingen gjordes i det närainfraröda bandet. I den västra bilden sattes tröskelvärdet till 28 
och i den östra bilden till 10. Resultatet av strandlinjekarteringen med oövervakad klassning med 
alla fyra band, kan ses i Figur 6.  

3.2 Resultat – fuktighetskartering 

Resultat av fuktighetskarteringen kan ses i ett detaljutsnitt i Figur 7, Figur 8 och i Figur 9 samt för 
hela Mälaren i Bilaga 1.  
 

 
Figur 6.  Resultatet av strandlinjekarteringen med fastighetskartan som bakgrund. 
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Figur 7.  Färgbildskomposit gjord av band 4 (röd), 3 (grön) och 2 (blå). De röda polygonerna visar 

jordbruksblocken. Endast områden inom polygonen har beaktats vid analysen. De gröna 
punkterna visar platser där fältbesök gjorts. 

 

 
 
Figur 8.  Resultatet av klassningen inom blocken efter uppdelning i tre olika vegetationsklasser.  

I princip är mörkare områden fuktigare.  
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Figur 9.  De fuktigaste områdena inom blocken är här markerade med rött. 

I den västra bilden finns 13 010 ha åkermark inom 500 m från Mälaren. Av den blev 4 647 ha  
(36 %) klassad som mark med fuktproblem innan någon korrigering gjorts på grund av felaktig 
klassning. I den östra bilden finns på motsvarande vis 13 182 ha åkermark, varav 3 761 ha (28 %) 
klassades som fuktig. 

Vid den manuella redigeringen av fuktighetsklassningen i kontrollområdet som täckte 25 % av den 
fuktighetsklassade arealen i de två bilderna, visade det sig att av den åkermark som enligt 
klassningen har fuktproblem var 45 % felklassad på grund av trädskuggor, skogbevuxen åkermark 
etc. Om man antar att denna justering kan göras på motsvarande vis för resterande åkermark, 
innebär det att västra Mälaren har fuktproblem på 2 556 ha (20 %) och östra Mälaren har 
motsvarande problem på 2069 ha (16 %). För hela det undersökta området innebär det 18 % av 
åkermarken på ett avstånd av upp till 500 m från Mälaren har problem med fukt enligt denna 
undersökning. Omräknat till areal är det 4 600 ha där lantbrukarna har fuktproblem.  

Vid jämförelse med GPS-punkterna blev 19 av 32 områden (59 %) rätt klassificerade i västra 
Mälaren. I östra bilden blev 15 av 29 områden (52 %) rätt klassificerade. Sammanräknat blev 34 av 
61 punkter (56 %) rätt klassificerade. Analysen utfördes genom att den avgränsning som 
lantbrukaren angav för hur långt upp fuktproblem maximalt kan uppstå, i form av en serie GPS-
punkter för varje yta, jämfördes med hur långt upp det satellitklassade området sträckte sig, och 
alltså huruvida den övre gränsen i fältangivelse respektive satellitklassning stämde överens. 
Lantbrukarna visste nämligen generellt inte hur högt upp fuktproblem förelåg vid just de 
vattenstånd som var aktuella när satellitbilderna togs, utan kunde enbart ange gränsen för maximala 
fuktproblem. 
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4 Diskussion 

4.1 Diskussion - kartering av strandlinje 

I de infraröda våglängdsområdena absorberas ljuset i vattnet, vilket gör att de fungerar utmärkt då 
vatten ska urskiljas från land. Metoden fungerar mycket bra då vattnet är fritt från vegetation, men 
problem uppstår när det till exempel finns vass och flytbladsväxter i vattnet. Den geometriska 
upplösningen på 10 m (20 m i det mellaninfraröda bandet) ger också begränsningar i hur noggrant 
strandlinjen kan dras. Smala vattendrag blir också svåra att få med i karteringen.  

Problemet vid både tröskling och klassning är att det är svårt att få en strandlinje som varken tar 
med för lite av vattenområdet eller för mycket områden på land. Om gränsen sätts för snävt 
hamnar strandlinjen för långt ut, om gränsen sätts för högt kommer områden på land med som har 
väldigt mörk spektral signatur av annan anledning än att den visar just vattenytor. I Figur 10 visar 
den gröna linjen vad som sker om en klass mer tas med jämfört med den rosa linjen. På vissa håll 
kan strandlinjen då bli mer riktig, till exempel i grunda vikar, men denna klassning ger ändå mer 
områden som blir fel klassificerade för att motivera att göra på detta vis. 

 
Figur 10. Strandlinjekartering, detalj från västra Mälaren. Den svarta linjen härrör från tröskling, den rosa 

från en oövervakad klassning. Den gröna kommer också från en oövervakad klassning men här 
har en klass till tagits med för att se om grunda områden kunde komma med bättre. Det fungerar i 
vissa fall, men medför å andra sidan att mycket mörk skog blir klassad som vatten. 

Även om de två satellitbilder som använts är tagna vid relativt högt vattenstånd, 435 respektive 428 
cm över slusströskeln, är det svårt att genom klassning eller tröskling få strandlinjens placering så 
högt upp utan att få med relativt stora områden som inte hör till vattenklassen. Detta visar sig då 
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strandlinjekarteringen jämförs med bilder tagna vid riktigt höga vattenstånd och med de av 
lantbrukarna utpekade högvattennivåerna. Det beror sannolikt på att markens och vegetationens 
beskaffenhet i stort sett avspeglar förhållandena som gäller för det vattenstånd som oftast råder, det 
vill säga normalvattenstånd. Ett översvämmat område med buskar eller en översvämmad åker, äng 
eller betesmark ger inte samma spektrala signatur som ett område där det i normalfallet är vatten. 
Därför klassas många områden som faktiskt är översvämmade inte som vatten. Tuvor, gräs och 
buskar sticker upp hur vattnet och gör att pixeln, som ju är 10 x 10 m stor och får en färg som 
utgör ett genomsnitt för hela den ytan, inte klassas som vatten. 

Strandlinjekartan från de två satellitbilderna finns alltså tillgänglig för jämförelse med strandlinjen 
vid normalnivå, eller från existerande kartmaterial, vilket inte ingår i detta projekt. Det bör dock 
noteras att skillnaderna, d.v.s översvämmade ytor vid högvattennivå, troligen kommer att vara små. 
Detta på grund av att de ytor som översvämmas framförallt är en smal zon närmast strandlinjen, 
bevuxen med högt gräs, vass och buskar. Det gör att även om det står vatten där kommer gräs och 
buskar att göra att ytan inte, eller till mycket liten del, klassas som vattentäckt yta i satellitbilderna. I 
de områden som besökt i fält har det visat sig att endast små ytor av jordbruksmark blir 
översvämmade, då oftast intill diken som leder förbi strandvegetationszonen och upp i 
jordbruksmarken. 

Inom några mindre områden påverkas strandlinjekarteringen av moln och molnskuggor.  

4.2 Diskussion – fuktighetskartering 

Resultatet av fuktighetsindexet, NDWI, visade sig vara svårtolkat. Det största problemet är 
förmodligen svårigheten att skilja fuktigheten i jord från fuktigheten i vegetation. Det som ändå 
utgjorde den största tveksamheten till att använda indexet var den randighet som så tydligt 
uppträdde vid denna beräkning, se Figur 11. Randigheten är mycket tydlig i vatten då ytan här 
normalt är i stort sett enhetlig. På land framträder inte randigheten särskilt tydligt, men eftersom 
den finns över vatten finns den också över land och påverkar då givetvis klassningen. Den randning 
som uppträder är ett känt fenomen som har sitt ursprung i ett fel i MIR-sensorn på satelliten 
(Sandra Wennberg, personlig kommunikation). Detta fel kan kalibreras bort ibland men syns ofta, 
mer eller mindre tydligt, vilket framgår av Figur 11. 

Den oövervakade klassningen med alla fyra band gav ingen ytterligare information. 

För att avgränsa området användes jordbruksblocken som mask. Därigenom undveks den 
ovidkommande information som finns runtomkring och klassningen kan därefter göras på ett mer 
homogent underlagsmaterial. Den oövervakade klassningen gjordes på band 3 och 4 som är de 
band som ger mest information om fuktighet. Resultatet visade tydligt på problemet med att det 
genom denna typ av klassning inte är möjligt att skilja på fukt i jord och fukt i växtlighet. För att 
hantera problemet gjordes ett vegetationsindex i jordbruksmarken. Områdena delades därefter upp 
i tre klasser efter vegetationsstatus. Därefter gjordes oövervakade klassningar med band 3 och 4 i 
respektive vegetationsklass. Med denna uppdelning i vegetationsklasser är möjligheterna att göra en 
klassning som är anpassad till de lokala förhållandena större, vilket innebär att man får fler klasser 
med en unik spektral signatur. Till exempel behöver inte klass 4 i ett område som saknar vegetation 
innebära att det är fuktigt, medan klass 4 i ett område med mycket vegetation innebär att det är 
fuktigt. Generellt kan sägas att resultatet blir tillförlitligare ju mindre vegetation som finns inom det 
område som klassas, eftersom det då verkligen är markfukten som klassas, inte en blandning av 
vegetationsfukt och markfukt.   
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Figur 11.  Normalized Difference Water Index (NDWI) ger ett väldigt randigt resultat.  

Jordartens beskaffenhet påverkar den spektrala signaturen varför det testades om användandet av 
en jordartskarta kunde ge ytterligare fördelar vid tolkningen. Det visade sig emellertid att det 
tillgängliga jordartsskiktet hade för grov indelning för att vara till någon hjälp. För att ha nytta av en 
jordartskarta behöver den vara mycket detaljerad och jordens mullhalt bör framgå eftersom det är 
mullhalt tillsammans med fuktighet som framförallt ger jorden dess mörka färg. 

Fuktigheten i marken påverkas även av andra omständigheter än Mälarens vattennivå. Eftersom det 
endast var Mälarens påverkan som skulle undersökas var tanken att lägga en buffertzon kring sjön 
och endast utföra klassningen inom denna buffertzon. Detta görs delvis genom att endast block 
som ligger närmare Mälaren än 500 m tas med i analysen, men avsikten var också att om möjligt 
göra en ännu finare avgränsning för att på så vis ytterligare avgränsa de områden som var 
intressanta. Någon analys med ytterligare uppdelning gjordes dock aldrig på grund av att 500 m 
troligen befanns vara så nära strandlinjen som den yttre gränsen kan ligga, om man inte ska riskera 
att exkludera områden i flack terräng som faktiskt påverkas av Mälaren. Ett mycket flackt område 
kan påverkas många hundra meter upp från strandkanten, medan ett område som är kuperat 
närmast stranden förmodligen inte påverkas särskilt långt. Ytterligare en anledning är att områden 
som inte ligger särskilt nära egentliga Mälaren ändå kan påverkas i hög grad på grund av att vatten i 
diken eller vattendrag som mynnar i Mälaren inte kan strömma ut om vattenståndet i Mälaren är 
högt. Det sistnämnda finns ett flertal exempel på hos de lantbrukare som besökts.  

Tre vanliga typer av problem som ger upphov till felklassningar har noterats: trädskuggor, block 
som är större eller mindre än vad de borde vara samt hela block som inte är jordbruksmark. Dessa 
olika typer av fel beskrivs närmare nedan. 
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Träd som står utmed sydsidan av jordbruksmark påverkar den digitala signaturen genom sin 
skuggning. Skuggorna sträcker sig in över jordbruksmarken. Dessa områden blir väldigt mörka och 
tolkas därmed som fuktigare än vad de i själva verket är, se Figur 12. 
 

   
 
Figur 12. Höga träd som står på sydsidan om jordbruksmark ger skuggor som påverkar klassningen. I den 

vänstra bilden (flygbild) är det mörka område som är nord och nordost om den röda linjen 
skuggor. I den högra bilden visas satellitbilden med blockgränserna i rött. Blockgränsen går mitt i 
det mörka området, men är gränsen mellan skog och åker. Det skuggade området kommer att bli 
felaktigt klassificerat. 

Det har visat sig att jordbruksblocken ibland är ganska grovt avgränsade. Detta tillsammans med 
den relativt grova geometriska upplösningen på satellitbilden gör att en hel del mark felaktigt 
hamnar i blocken fastän de inte tillhör jordbruksmark och vice versa. Intilliggande mark, som inte 
ingår i något block, har mycket sällan karaktären av jordbruksmark, varför dessa fall ger klara 
felklassningar, vare sig det blir för mycket eller för lite jordbruksmark, se Figur 13. 

Många områden som är markerade som jordbruksmark och därmed ingår i denna studie har visat 
sig vara mer eller mindre bevuxna med träd och buskar. Vissa områden är till och med bebyggda, 
till exempel Kungshatt. Eftersom dessa områden inte brukas i den meningen att lantbrukarna 
behöver ut och köra på dem med traktor och därmed har framkomlighets- och brukningsproblem 
på grund av hög fuktighet i marken, ska inte dessa områden ingå i denna studie. Se exempel i Figur 
14 på ett område med mycket träd och buskar. 
 

   
 
Figur 13. Flygbilden till vänster visar ett skogsparti norr om den röda bågen, men är enligt blockgränsen i 

den högra bilden klassad som jordbruksmark. Området närmast sydväst om vägen som i 
verkligheten är åker ingår däremot inte i något block varför det felaktigt blir klassat som område 
utanför åker.  
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Figur 14. Området innanför den blå linjen har tagits bort på grund av det är bevuxet med buskar och träd. 

Till vänster visas satellitbilden, till höger en flygbild. 

Metodiken för noggrannhetsvärdering skiljer sig något från det gängse tillvägagångssättet i 
fjärranalysprojekt då en fältmätt punkt jämförs med klassningsresultatet för motsvarande pixel 
(bildpunkt), eller grupp av pixlar och det noteras om klassningen är rätt eller fel. Därefter beräknas 
andelen rätt klassade pixlar vilket alltså är klassningsnoggrannheten. Här har istället den övre 
gränsen för fuktproblem på ett fält identifierats av lantbrukaren och dokumenterats med en serie 
GPS-punkter. Vid noggrannhetsutvärderingen bedömdes om gränsen för den fuktklassade marken 
stämde med lantbrukarens angivna gräns. 

Resultatet av noggrannhetsutvärderingen var att för 56 % av ytorna stämde den satellitklassade övre 
gränsen för hög markfukt överens med lantbrukarnas gräns. Av de totalt 61 kontrollytorna var 34 
rätt. Eftersom vattenstånden vid bildregistreringen inte var extremt höga, och inte heller hade varit 
så veckan innan bilderna togs, måste detta betecknas som ett bra resultat. Lantbrukarnas utpekade 
gräns gällde hur långt upp fuktproblem maximalt kan sträcka sig, medan satellitbilderna 
registrerades vid en tidpunkt med något lägre vattenstånd. 

Av de kontrollytor som var felklassade (44 %) låg i samtliga fall satellitklassningen längre ner mot 
sjön än lantbrukargränsen. Inte i något fall låg den satellitklassade gränsen högre än 
lantbrukargränsen. Detta visar att den nivå i satellitklassningen som valts som gräns för att beteckna 
hög markfukt är rimlig. 
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Figur 15.  Utsnitt från Ekerö med Mälaren i norr. I botten ligger satellitbilden, ovanpå denna (i grå nyanser 

samt rött) visas fuktighetsklassningen. Ju lägre klass desto fuktigare är området. De svarta 
punkterna är GPS-punkter från fältbesöket. Fuktighetsklassningen följer fältpunkterna bra, men 
ligger delvis i en lägre fuktighetsklass (klass 3). Den nedre bilden visar var området är beläget. 

Det kan noteras att om satellitklassningens fuktgräns stämt med lantbrukargränsen för 100 % av 
kontrollytorna, skulle det antytt att satellitklassningen utgjort en överskattning, eftersom 
vattenståndet inte var så högt vid tillfället att det motsvarade maximal fuktpåverkan.  
Vidare kan noteras att av de kontrollytor som har satts som felaktiga stämmer fyra stycken överens 
med formen på fuktighetens utbredning, däremot har de hamnat i en för låg fuktighetsklass, vilket 
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visar att det enligt satellitbilden inte är tillräckligt fuktigt, se Figur 15. Vid två platser är antagligen de 
fuktiga områdena för smala för att få genomslag i satellitbilden. 

Att formen på de fuktiga områden som observerats i fält stämmer överens med satellitbilden men 
att det inte är tillräckligt fuktigt, kan förutom att satellitbilderna inte var tagna vid maximalt 
högvatten möjligen också bero på att vatttenståndet inte varit högt så länge att fukten hunnit nå så 
långt in från Mälarens strandlinje. Den hastighet med vilken fukten sprider sig beror på jordarten. 
På de områden som undersökts består åkermarken av lera som har låg hydraulisk konduktivitet, 
vilket innebär att det tar lång tid för vattnet att ta sig in från strandlinjen när Mälarens vattennivå 
höjs. För att vattenfronten i marken ska nå 500 m från strandkanten kan det ta från någon till ett 
par veckor (Tony Persson, personlig kommunikation).  

5 Slutsatser 

Jämförelserna med lantbrukarnas fältinformation visar att satellitbildsklassningen av markfuktighet 
ger en god bild av vilka områden som har problem med markfukt, och hur stora de är. Omfattande 
manuell rensning av felklassade skuggade ytor och felaktiga blockgränser krävs dock. Detta har 
utförts på ca 25 % av området, varefter omfattningen av bortrensade ytor har antagits vara 
representativt även för de resterande 75 %. En sådan extrapolering kan göras eftersom felen som 
orsakas av skuggor och blockgränser troligen är lika stora överallt längs Mälaren. Det är högst 
osannolikt att de skulle vara större eller mindre i någon region än i andra.  

I de två satellitbilder som klassades, vilka täcker ca 80 % av Mälarens närområde, har lantbrukarna 
fuktrelaterade problem på ca 4 600 ha. 

Intervjuer med lantbrukare har resulterat i en samstämmig bild av att lantbrukarna uppskattar att bli 
kontaktade och tillfrågade. Uppgifterna från lantbrukarna visar att det lokalt kan förekomma 
betydande problem kopplat till Mälarens vattenstånd samt att de inte tenderar att överdriva 
problembilden då överensstämmelsen med satellitbilderna i många fall är god. Hur stora problemen 
är varierar och flera lantbrukare har anpassat verksamheten efter förhållandena. Många lantbrukare 
uttrycker en önskan om att Mälarens vattennivåer skulle sänkas till en för lantbruket mer anpassad 
nivå tidigare på våren, de anser att vattennivåerna nu hålls uppe på en högre nivå till fördel för 
sjöfarten. Lantbrukarna uttrycker även oro över vad en höjd miniminivå på våren kan innebära för 
vårbruket samt eventuellt förändrat växtnäringsläckage. Bland lantbrukarna finns en önskan om ett 
fastställt datum då vattennivån skall ligga på en viss nivå för att ge marken möjlighet att torka upp i 
tid inför vårbruket. Flera av lantbrukarna anger att det tar cirka två veckor för marken att torka upp 
tillräckligt för att den ska vara möjlig att bearbeta. Det är därför viktigt för lantbruket att Mälarens 
vattennivå regleras i god tid innan vårbruket kan påbörjas. 

Att kartera strandlinjen vid extremvattennivåer är svårare än vid normalvattennivåer. Detta beror på 
att den strandzon som då översvämmas oftast är bevuxen med högt gräs, vass eller buskar, vilket 
gör att även om markytan är vattentäckt, så sticker buskar grästuvor och vass upp och gör att 
området i stor utsträckning klassas som vegetation istället för vattenyta i satellitbilden.  

För att klassa fuktighet i mark bör marken vara så fri som möjligt från vegetation, eftersom det inte 
är möjligt att skilja på fuktighet i jord och i vegetation om marken är bevuxen. 

Att maska ut jordbruksmarken så att bara den finns kvar är till stor hjälp vid klassningen. 
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För att få en bra fuktighetsklassificering bör man förutom att använda en bild från ett tillfälle med 
högvatten, även kontrollera hur förhållandena sett ut veckorna innan bildregistreringen. Om vattnet 
stigit snabbt från relativt låga nivåer har jorden som ligger en bit bort från Mälaren inte hunnit bli 
fuktig, varför resultatet blir felaktigt.  
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Bilaga 1 

Med den karterade strandlinjen i bakgrunden visas i rött de jordbruksområden som är de mest 
fuktiga i satellitbilden över västra (sid. 2) respektive östra (sid. 3) Mälaren. Flera av de mest 
framträdande fuktklassade områdena är dock felaktiga. I den östra bilden är t.ex. de stora områdena 
i väster molnskuggor och den i öster (Kungshatt) är skog och gles bebyggelse som hamnat inom ett 
block. 
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Bilaga 2 

Vattenstånd (cm) månaden innan västra bilden togs 
2006-03-26 413 
2006-03-27 413 
2006-03-28 414 
2006-03-29 414 
2006-03-30 414 
2006-03-31 415 
2006-04-01 417 
2006-04-02 416 
2006-04-03 415 
2006-04-04 418 
2006-04-05 419 
2006-04-06 420 
2006-04-07 419 
2006-04-08 421 
2006-04-09 424 
2006-04-10 427 
2006-04-11 427 
2006-04-12 428 
2006-04-13 429 
2006-04-14 430 
2006-04-15 431 
2006-04-16 431 
2006-04-17 432 
2006-04-18 432 
2006-04-19 434 
2006-04-20 432 
2006-04-21 435 
2006-04-22 434 
2006-04-23 434 
2006-04-24 433 
2006-04-25 434 
2006-04-26 435 
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Vattenstånd (cm) månaden innan östra bilden togs 

2003-04-11 420 
2003-04-12 421 
2003-04-13 417 
2003-04-14 417 
2003-04-15 417 
2003-04-16 418 
2003-04-17 419 
2003-04-18 419 
2003-04-19 416 
2003-04-20 415 
2003-04-21 418 
2003-04-22 419 
2003-04-23 419 
2003-04-24 417 
2003-04-25 415 
2003-04-26 415 
2003-04-27 415 
2003-04-28 413 
2003-04-29 415 
2003-04-30 416 
2003-05-01 419 
2003-05-02 424 
2003-05-03 424 
2003-05-04 428 
2003-05-05 430 
2003-05-06 430 
2003-05-07 431 
2003-05-08 428 
2003-05-09 427 
2003-05-10 426 
2003-05-11 428 

 


