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A national land resource map of mountain areas has been compiled using Landsat satellite images combined with auxiliary
information. The map uses only five broad classes assumed to be associated with vegetation cover and productivity and la-
belled accordingly. Mapping was carried out using a two-step segmentation and classification of satellite images followed
by manual correction of the results. The resulting dataset (AR-FJELL) is not published as a separate product, but is used
to complete a number of other land resource databases, ensuring that these products have complete national coverage.
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Bakgrunn
Norsk institutt for skog og landskap er nasjonal
fagmyndighet med ansvar for å kartlegge are-
alressurser og arealdekke i Norge. En sentral
aktivitet er ajourhold av det detaljerte arealres-
surskartverket AR5 (Bjørdal og Bjørkelo 2006).
AR5 dekker i prinsippet hele landet, men area-
lene over skoggrensa er i all hovedsak kun an-
gitt med betegnelsen «ikke kartlagt». Dette har
medført begrensninger på bruken av AR5 i pro-
duksjon av avledede arealressurskart på over-
siktsnivå og for verdien av AR5 som grunnlag
for nasjonal arealstatistikk.

AR5 er først og fremst landbrukets areal-
dokumentasjon og inngår i plangrunnlaget
for kommunene. Et så omfattende og detal-
jert datagrunnlag har imidlertid også mange
andre anvendelser. Basert på AR5 kan det
avledes forenklede arealressurskart til bruk
i mindre målestokker, for eksempel 1:50 000
og 1:250 000. Slike avledede datasett produ-
seres av Skog og landskap under navnene
AR50 og AR250. Det Europeiske miljøbyrået
(EEA) har også fått framstilt den norske de-
len av det europeiske arealdekkekartet Cori-
ne Land Cover gjennom generalisering av
kartinformasjon fra AR5.

For å øke bruksområdene og nytten til AR5
ytterligere er det behov for å innhente areal-
ressursinformasjon for de områdene som er
angitt med betegnelsen «ikke kartlagt» i AR5.

Samtidig er det ikke realistisk å kartlegge dis-
se områdene (om lag 145 000 km2) med sam-
me detaljeringsgrad som datasettet for øvrig.
Dette er det heller ikke behov for. Isteden
trengs en grovkartlegging med noen få, bredt
definerte klasser og minstefigurer tilpasset
målestokker i området fra 1:50 000 ned til
1:250 000. Et slikt datasett for arealene over
skoggrensa kan maskes inn og erstatte de
«ikke kartlagte» arealene i AR5 ved statistikk-
produksjon og når det utføres generalisering
for å avlede kart i mindre målestokker.

Målsetting
Prosjektet AR-FJELL, som ble gjennomført
av Skog og landskap i 2008, hadde som mål-
setting å utarbeide et heldekkende arealres-
surskart for alt areal som er angitt som «ikke
kartlagt» i AR5. Viktige rammebetingelser
for prosjektet har vært krav om rask gjen-
nomføring, stramme budsjettrammer og ut-
vikling av et nomenklatur som er realistisk,
forståelig og troverdig i en kartlegging som
ikke benytter seg av feltbefaring. Ytterligere
en forutsetning var at det skulle være mulig
og realistisk å drive kontinuerlig ajourhold
av datasettet i ettertid og innenfor rammene
av eksisterende kartleggingsprogrammer. Et
ad hoc prosjekt utført som en engangsoppga-
ve og som resulterer i et datasett med usik-
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kert innhold og uten rutiner for korreksjon
og oppdatering ansees som uinteressant.

Det topografiske kartgrunnlaget N50 som
utarbeides av Statens kartverk inneholder
noe informasjon om fjellarealene tilpasset de
målestokkene Skog og landskap også har be-
hov for. Dette gjelder i første omgang katego-
riene vann, isbre og myr. Skog og landskap
har derfor valgt å utarbeide et datasett for
fjellområdene som kompletterer informasjo-
nen fra N50 med et fåtall arealressursklas-
ser for den øvrige fastmarka.

Datasettet for fjellområdene, AR-FJELL,
vil ikke bli lansert som et frittstående pro-
dukt, men inngå som en del av en produk-
sjonsbase. For statistikkformål tar Skog og
landskap årlige kopier av arealressurskar-
tet AR5. Ved å maske inn data for fjellområ-
dene i disse kopiene får vi et fullverdig og
heldekkende grunnlag for arealstatistikk
(Strand 2009). I tillegg skal det samme da-
tagrunnlaget kunne brukes til å komplette-
re de generaliserte kartproduktene AR50 og
AR250 med arealressursinformasjon over
skoggrensa.

Nomenklatur for AR-FJELL
For å nå målsettingen og produsere AR-FJELL
raskt og med et lavt budsjett, ble det tidlig be-

stemt at tolking av satellittbilder var eneste
mulige løsning. Kartet skulle derfor kun gi en
grov oversikt over arealdekkeklasser. Klasse-
ne skulle ha en tilknytning til fordeling av
plantedekket, men uten ambisjoner om å være
et vegetasjonskart. Det var samtidig nødven-
dig å definere klasser på grunnlag av visuelle
kriterier som lett kan tolkes i satellittbilder
med akseptabel sikkerhet. Satellittbilder har
flere spektrale bånd eller kanaler som er asso-
siert med frodighet i vegetasjonsdekket og inn-
slaget av lav- og blokkmark. Det er i første rek-
ke fotosynteseaktivitet på overflaten av vege-
tasjonsdekket og vegetasjonens grønnhet eller
friskhet, som påvirker spektralverdiene i et sa-
tellittbilde. Dette har ikke nødvendigvis sam-
menheng med produksjon av plantemasse,
men ofte vil det være økende produksjon med
økende friskhet. Med sikte på å gi en beskrivel-
se med relevant tilknytning til plantedekket
deler derfor AR-FJELL arealene inn i fem
klasser. Disse er definert ut fra dekningen av
følgende fire hovedkomponenter (figur 1) som
er assosiert med spektralverdier og antas å
være tolkbare i et satellittbilde:

– Frisk, grønn vegetasjon 
– Skrinn vegetasjon 
– Lyse lavarter
– Bart fjell, blokk, stein, grus og sand

Nomenklaturen til AR-FJELL er basert på
de fire komponentene og følgende fem klas-
ser har blitt definert:

1 Bart fjell og blokkmark
2a Areal med flekkvis og skrinn vegetasjon 
2b Areal med sammenhengende vegetasjon,

tørr til middels frisk
2c Lavdekt mark 
3 Areal med frisk vegetasjon 

Klasse 1: Bart fjell og blokkmark
Denne klassen forventes å inneholde areal
med mer enn 75 % bart fjell, blokkmark,
stein, grus og sand. Klassen skal ha svært
lite vegetasjon, men små parti kan forekom-
me. Der vegetasjon finnes kan det i prinsip-
pet variere mellom alt fra lågproduktiv til
høgproduktiv vegetasjon, men som oftest er
produksjonen svært låg. Klassen bør fore-
komme vanlig i høgfjellet som bart fjell,
blokkmark eller ur, men kan også finnes i

Figur 1: Fra venstre: Frisk, grønn vegetasjon (Bygland), skrinn vegetasjon (Folldal), lyse lav-
arter (Rendalen) og bart fjell (Sunndal) Alle foto: Yngve Rekdal, Skog og landskap.
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låglandet når vokseforholdene for planter
ikke er gode nok til å etablere sammenheng-
ende vegetasjonsdekke. 

Klasse 2a: Areal med flekkvis og skrinn 
vegetasjon 
Den klassen forventes å være en samleklasse
for areal med lite vegetasjonsdekke, enten i
form av spredt forekomst eller med et skrint
vegetasjonsdekke. Plantedekke bør forekom-
me på mer enn 25 % av arealet. Klassen vil do-
mineres av skrinne vegetasjonstyper med lite
grønn bladmasse og låg planteproduksjon.
Klassen bør oftest forekomme som ei sone mel-
lom det sammenhengende vegetasjonsdekket
i lågfjellet og blokkmarka i høgfjellet. 

Klasse 2b: Areal med sammenhengende 
vegetasjon, tørr til middels frisk 
Denne klassen forventes å inneholde areal med
sammenhengende plantedekke med låg til mo-
derat produksjon av plantemateriale. Plante-
dekket skal være er sammenhengende, men
dekningsgraden av frisk, grønn bladmasse er
sparsom. Innslaget av fjell og blokk kan være
opp mot 25 %. I lågfjellet og i låglandet vil klas-
sen kunne ha et stort innslag av tørre risheier,
kystlyngheier, røsslyngheier og fuktheier med
mye bjønnskjegg. Høgere oppe i fjellet vil klas-
sen også omfatte tørrgrasheier og snøleier.
Klassen bør være vanligst i lågfjellet, men vil
også forekomme hyppig i mellomfjellet. På
snaumark i låglandet kan klassen forventes i
områder med tørr heivegetasjon langs kysten. 

Klasse 2c: Lavdekt mark
Denne klassen forventes å omfatte tørre,
snøfattige og lågproduktive areal der lyse la-
varter dominere over annen vegetasjon. De
viktigste lavartene er gulskinn, kvitkrull og
reinlavarter. Lavdekninga bør utgjøre over
50 % og lavmatta vil ofte være tykk. Innslag
av fjell og blokkmark kan stedvis være bety-
delig. Klassen bør være vanlig i lågfjellet i
nedbørfattige fjellstrøk i innlandet. Dette er
viktige areal for reinbeite, men der lavmatta
er sterkt slitt på grunn av reinbeite vil area-
lene antagelig komme i klasse 2a og 2b. 

Klasse 3: Areal med frisk vegetasjon 
Denne klassen forventes å være en samle-
klasse for de mest produktive snaumarksare-

alene. Vegetasjonsdekket er da sammenheng-
ende og arealene har høg dekningsgrad av
friskt, grønt plantemateriale som blåbærlyng,
dvergbjørk, vier, gras, urter og bregner. Domi-
nerende vegetasjonstyper på slikt areal er
friske risheier, fuktheier med blåtopp, høg-
staudeeng, lågurteng og frodige grassnøleier.
Areal med busksjikt av bjørk som også opp-
trer på fattigere vegetasjonstyper, vil kunne
komme inn her. Innslaget av fjell og blokk er
lågt, men øker gjerne med høgde over havet,
og kan være opp mot 25 %. Klassen bør være
vanligst i lågfjellet og på snaumark i låglan-
det, gjerne i mosaikk med klasse 2b. 

Metoder for figurering og tolking
Et kart beskriver landskapet som en mosaikk
av homogene arealer der arealtilstanden blir
beskrevet av en klasse i en nomenklatur. For å
konstruere et temakart som AR-FJELL må
således to oppgaver utføres: 1) arealfigurer
konstrueres slik at fjellandskapet deles inn i
arealer som er homogene mht. spektralsigna-
tur (og dermed sannsynligvis også vegeta-
sjonsdekke og frodighet) og 2) hver arealfigur
klassifiseres til en klasse i nomenklaturen.

Temakart har tradisjonelt blitt framstilt
av tolkere og kartkonstruktører gjennom vi-
suell tolking av analoge flyfoto. Konstruktø-
ren har tegnet inn grenser manuelt for å
skille ulike arealtyper ved å følge tydelige
kontraster i landskapet. De resulterende
arealfigurene har deretter blitt tilført egen-
skaper eller klasser som beskriver arealtil-
standen. Tolkeren klassifiserer hver arealfi-
gur til en arealklasse i en på forhånd angitt
nomenklatur. Innføringen av digitale flyfoto
og satellittbilder har gitt muligheter for ut-
vikling av maskinelle og automatiserte me-
toder i kartframstillingen, men likevel er vi-
suell tolking og manuell konstruksjon frem-
deles foretrukket i mange tilfeller.

Ved konstruksjon av landsdekkende kart
kreves det svært mange flyfoto, noe som
medfører høye kostnader til datafangst og
tolkingsarbeid. Med tilgang på satellittbil-
der fra Landsat har situasjonen endret seg
og kostnaden til datafangst har blitt mye la-
vere. Et Landsat-bilde dekker 185 km x 185
km, noe som tilsvarer ca. 70 flyfoto i måle-
stokk 1:30 000, og regner en med overlapp
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mellom flyfotoene ca. 200. Ved å erstatte fly-
foto med Landsat-bilder spares store kostna-
der til datafangst og tolking av bilder. For
produksjonen av AR-FJELL ble det derfor
besluttet å bruke Landsat-bilder, og 22 bil-
der var nok til å dekke alle fjellområdene. 

Instituttet har lang erfaring med visuell
tolking av vegetasjon på analoge og digitale
flyfoto, og det ble derfor bestemt først å prøve
ut visuell tolking på satellittbildene. Bildene
ble kontraststrukket slik at variasjoner i ve-
getasjonsdekke og frodighet ble så tydelige
som mulig. Deretter fikk erfarne fototolkere i
oppgave å tolke bildene og konstruere og
klassifisere kartfigurer. For å støtte den vi-
suelle tolkingen, ble det laget bildebaserte
bestemmelsesnøkler for alle arealklassene.

Våre erfaringer etter noen ukers arbeid
var at den manuelle konstruksjonen tok for
lang tid. I tillegg var arbeidet anstrengende
og førte til belastningsskader. Vi bestemte
oss derfor for å prøve en automatisk metode
for både konstruksjon og klassifikasjon av
arealfigurer. Instituttet har erfaring med au-
tomatisk arealinndeling og tolking av skog
gjennom arbeidet med SAT-SKOG, et pro-
dukt som gir oversiktlig informasjon over
landets skogarealer. Utfordringen med den
automatiske konstruksjonen av kartfigurer
var å lage en inndeling som gjenspeiler vari-
asjonen i vegetasjonsdekket og samtidig gir
et godt kartografisk resultat.

Frodig vegetasjon reflekterer relativt mye i
nærinfrarødt lys (NIR) og lite i rødt (R) og
grønt (G) lys. Dette gir en karakteristisk rød-
lig fargetone i kanalkombinasjoner der NIR
representeres i rødt og R i grønt på fargeskjer-
men. Arealtyper med lite vegetasjon og mye
bar mark vil framstå med blågrønne fargeto-
ner, siden refleksjonen i NIR er relativt lav når
det er lite vegetasjon. I tillegg til fargetone,
som er det primære tolkingselementet, er tek-
stur og mønster av varierende fargetoner vik-
tige egenskaper i tolkingen. En erfaren tolker
vil også vurdere beliggenheten i terrenget. 

Med automatisk arealinndeling og klassifi-
kasjon erstatter algoritmer i et dataprogram
tolkerens kunnskap og erfaring. For et best
mulig resultat utviklet vi en prosess i flere
steg: 1) automatisk oppdeling av bildet i
mange små, homogene arealfigurer, heretter
kalt subfigurer; 2) visuell utvelging av 50

subfigurer for hver klasse i nomenklaturen
som referansedatasett; 3) automatisk tolking
av alle subfigurene til en av de fem klassene;
4) automatisk gruppering av subfigurene til
større superfigurer, som best mulig tilsvarer
manuelt konstruerte kartfigurer; og 5) auto-
matisk klassifikasjon av superfigurene.

Subfigurene ble til ved en «region growing»-
segmentering, en prosess som starter med en-
keltpiksler og grupperer like nabopiksler til
større og geometrisk sammenhengende grup-
per av piksler. Vi testet flere kjøringer av seg-
menteringsprogrammet for å finne en best mu-
lig kombinasjon av bildekanaler og paramete-
re som styrer form og størrelse på subfigurene.
Målet var homogene arealer som det er lett å
klassifisere visuelt. Vi prøvde ut ulike kanal-
kombinasjoner for segmenteringsprosessen og
fant at TM2, TM3 og TM4 gir en god avgren-
sing mellom arealer med ulik frodighet og ve-
getasjonsdekning. Kanalene måler reflektert
lys i hhv. grønt, rødt og nærinfrarødt lys.

Datasettet med subfigurer ble konvertert
til et vektordatasett der hver figur er repre-
sentert som et polygon. For å tolke og velge
ut polygoner til referansedatasettet ble vek-
tordatasettet tegnet over et satellittbilde på
en dataskjerm. En erfaren tolker analyserte
datasettene visuelt og plukket ut 50 polygo-
ner for hver klasse i nomenklaturen. Det ble
lagt vekt på å representere frodighetsvaria-
sjonen innenfor hver klasse. Figur 2 viser de
fem klassene i ulike farger i et diagram defi-
nert med TM2 og TM4. Vi ser at Bar mark
(grå farge) har stor spredning og at TM4 ale-
ne ikke kan skille mellom klassene.

En nærmeste nabo-algoritme ble brukt for
å klassifisere alle arealfigurene: hver figur
ble sammenlignet med alle figurene i refe-
ransedatasettet og tilordnet samme klasse
som den nærmeste. Som mål på nærhet ble
avstanden basert på bildevariablene TM2,
TM3, TM4, TM 5, samt NDVI. TM5 måler in-
frarødt lys utenfor NIR-området og indikerer
fuktighetsinnhold, og NDVI er et mål på fo-
tosynteseaktivitet og er definert som (TM4 –
TM3) / (TM4 + TM3). For å finne de beste va-
riablene for klassifikasjonen, ble det utført
en analyse som beregner gjennomsnittlig av-
stand mellom figurene i de ulike klassene, og
kombinasjonen som ga størst sum basert på
alle parvise avstander ble valgt.
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For å lage kartfigurer ble et nytt nivå med
superfigurer over nivået med subfigurer
dannet i en ny region growing-prosess der
subfigurer ble slått sammen med like nabofi-
gurer. Grupperingen ble styrt av størrelse,
form og likhet basert på bildevariablene. De
nye superfigurene representerer kartfigure-
ne i AR-FJELL og er bygd opp av mange små
og homogene subfigurer. Arealandeler for
alle fem klassene i nomenklaturen ble bereg-
net for alle kartfigurene ved å bruke infor-
masjon fra subfigurene. Hver kartfigur inne-
holder således informasjon om prosentvis
dekning av hver klasse og kartfigurene ble
kodet med dominerende klasse. Dersom an-
dre klasser utgjør mer enn 20 % kodes den
nest største klassen som underordna klasse. 

Nøyaktigheten i den automatiske klassifi-
kasjonen av subfigurene ble testet ved å dele
referansedatasettet i to like store deler og
bruke den ene delen som referansedata for
klassifikasjonen og den andre delen som kon-
troll. Om lag 80 % av alle figurene ble korrekt
klassifisert (Figur 3). Bar mark hadde den la-
veste nøyaktigheten og det var mest forveks-
ling mellom Bar mark og Skrinn mark, og
Skrinn mark og Moderat mark. Klassen Fro-
dig mark oppnådde 90 % nøyaktighet. Størst

feil var det mellom klasser som grenser mot
hverandre i frodighetsgradienten. 

For hver kartfigur er det lagt inn gjennom-
snittshøyde og hellingsretning fra en terreng-
modell med 25 m oppløsning. I tillegg er det
beregnet en gjennomsnittlig NDVI for kartfi-
guren. Denne informasjonen ble brukt som
støtte i arbeidet med manuell korrigering og
vurdering av klassifikasjonsresultatet.

Korrigering av 
klassifikasjonsresultatet
Opptakstidspunkt, topografi og værforhold
har betydning for tolking av vegetasjonsdek-
ket i satellittbilder. Gjennom vekstsesongen
fra vår til høst vil refleksjonen fra vegeta-
sjonsdekket endre seg både i styrke og ka-
rakter. Høydeforhold og snøsmelting er vikti-
ge faktorer, og topografisk relieff og solvinkel
virker også sterkt inn på hvordan vegetasjo-
nen ser ut i et satellittbilde. De fleste kartfi-
gurer har innslag av flere klasser. Er innsla-
get av to klasser om lag like stort, er det et
uttrykk for at klassifikasjonen av kartfigu-
ren er usikker. Sein utsmelting av areal i fjel-
let fører til at innslaget av sammenhengende

 

Figur 2. Diagrammet viser et referansedatasett med alle fem klassene plottet mot to av bilde-
variablene: TM2 (rødt lys) og TM4 (nærinfrarødt lys). Vi ser at klassene okkuperer hver sitt
område i diagrammet med noe overlapp mellom klassene.
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og frisk vegetasjon blir undervurdert; i sol-
vendte lier blir dette innslaget overvurdert. 

På bakgrunn av prosentvis innslag av
klasser, gjennomsnittshøgde, hellingsret-
ning og NDVI, ble om lag 10 % av kartfigure-
ne merket for nærmere vurdering av bilde-
tolkere med felterfaring og god kjennskap til
områdene. I tillegg til informasjon om pro-
sentfordeling av klasser, NDVI og høydefor-
hold, har tolkerne også brukt satellittbilde,
flyfoto og topografiske kart. Inspeksjonen ble
utført visuelt på en dataskjerm i kartmåle-
stokk 1: 30 000, og bildetolkerne gikk syste-
matisk gjennom klassifikasjonsresultatet.

Resultater
Produksjonen av AR-FJELL har blitt basert
på automatisk arealfigurering og klassifise-
ring av satellittbilder med manuell korrige-
ring av både figurgrenser og klassifikasjon.
Det ble brukt 22 satellittbilder, hovedsakelig
fra Landsat 7-satellitten, fra juli og august i
perioden 1998 til 2002. Der dekningen med
gode Landsat-bilder var dårlig, ble det brukt
bilder fra SPOT 4- og IRS-1C-satellittene. Or-
tofoto fra Norge i bilder er brukt til manuell
tolking der det manglet dekning med satellitt-
bilder. I alt er 145 000 km² med snaumarksa-
real klassifisert og lagt sammen til et kartlag.

 

Figur 3. Matrise som viser klassifikasjonsnøyaktighet for enkeltklasser og samlet nøyaktighet.
Total nøyaktighet er 80 %.

Figur 4: AR-FJELL (venstre) og vegetasjonskart V50 (høyre) over samme område i Tynset.
Områder under skoggrensa kartlegges ikke i AR-FJELL. 
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AR-FJELL er ikke et vegetasjonskart, men
et kart over spektralklasser med forventet til-
knytning til vegetasjonsdekning. Figur 4 viser
et vegetasjonskartlagt område i Tynset, der
arealene over skoggrensa også er kartlagt i AR-
FJELL. AR-FJELL inneholder færre detaljer,
men det er visuell korrespondanse mellom de to
produktene. Det er derfor grunn til å anta at
AR-FJELL kan fylle en rolle som et enkelt are-
aldekkekart over snaumark og derved komplet-
tere nasjonale datasett på et overordnet nivå.

Skog og landskap har også, med støtte fra
Norsk romsenter, gjennomført en nærmere
undersøkelse av innholdet i AR-FJELL-klas-
sene (Aune-Lundberg og Strand 2011). Un-
dersøkelsen er utført gjennom en utvalgsba-
sert vegetasjonskartlegging av de ulike klas-
sene. Resultatene viser et godt samsvar mel-
lom klassedefinisjonene og det faktiske inn-
holdet i klassene, men understreker også at
det er stor variasjon i vegetasjonsinnholdet i
klassene. Undersøkelsen har også vist at ve-
getasjonsinnholdet i AR-FJELL-klassene va-
rierer mellom landsdelene. Dette må man ta
hensyn til ved praktisk bruk av AR-FJELL. 

Veien videre
AR-FJELL kompletterer nå AR5 som grunn-
lag for AR50 og AR250. AR50 og AR250 med
dekning i fjellområdene er lagt ut for innsyn og
nedlasting på Skog og landskaps kartsider. Det
er også etablert WMS-tjenester som leverer
kartbilder fra disse basene, slik at data kan be-
nyttes i applikasjoner og tjenester fra andre in-
stitusjoner. AR50 og AR250 er fritt tilgjengeli-
ge for alle, også som nedlastbare datasett.

AR-FJELL kompletterer AR5 i de årlige
datagrunnlaget for arealstatistikk–AR-Sta-
tistikk–som benyttes til å utarbeide areal-
statistikk på kommunenivå. Disse formidles
som faktaark på Skog og landskaps hjemme-
sider. Instituttet produserer også tilsvarende
faktaark for verneområder. Disse formidles
av Direktoratet for naturforvaltning via Na-
turbase. Skog og landskap har i tillegg star-
tet arbeidet med å demonstrere hvordan AR-
Statistikk kan brukes i ytterligere tre sam-
menhenger: grunnlag for nasjonal arealsta-
tistikk, årlig jordvernstatistikk som kan

komplettere KOSTRA, og bærekraftindika-
toren «irreversibel avgang av biologisk pro-
duktivt areal» (NOU 2005).

Norsk romsenter finansierer en innholds-
studie av AR-FJELL. Denne innholdsstudien
gjennomføres som en sammenkobling av AR-
FJELL og de detaljerte vegetasjonskartene
fra arealregnskapet for utmark (Strand og
Rekdal 2006). Innholdsstudien vil dokumen-
tere det faktiske innholdet av ulike vegeta-
sjonstyper innenfor AR-FJELL-klassene. Stu-
dien vil også dokumentere om dette innholdet
er det samme fra region til region, eller om det
er geografiske ulikheter i nomenklaturet.

AR-FJELL inngår i Skog og landskaps na-
sjonale program for arealressursundersøkel-
ser. Datasettet vil derfor bli korrigert og vedli-
keholdt. I områder der klassifikasjonen er dår-
lig grunnet skyforhold eller satellittbildeopp-
tak utenfor vekstsesongen, vil det bli gjennom-
ført revisjoner når det foreligger mer hensikts-
messige satellittbilder. Områder preget av
skygger må følges opp og redigeres. Kontroll-
virksomhet kan også avdekke om det er syste-
matiske forskjeller mellom områder eller bil-
detolkere som fordrer redigering av basen. Et
systematisk og periodisk ajourholdsregime er
nødvendig for å fange opp faktiske endringer
og holde datasettet ved like for fremtidig bruk.
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