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Sammanfattning 

Utvecklingen av drönare går snabbt och användningsområdena blir allt fler. En idé som har 
framkommit handlar om att montera en värmekamera på en drönare och flyga över skogen 
för att inventera älgar. Tanken är att få fram en inventeringsmetod som är billig, flexibel och 
som har större noggrannhet än traditionella älginventeringsmetoder. 

Tillsammans med ett projekt som drivs och finansieras av Skogsstyrelsen har detta 
kandidatarbete genomförts som ett första steg i utvecklingen av inventeringsmetoden. Målet 
med kandidatarbetet har varit att undersöka de grundläggande faktorerna flyghöjd och 
flyghastighet vid inventering med värmekamera på drönare, samt hur djuren påverkas av 
drönarens närvaro, för att lägga grunden för en fortsatt utvecklig av en fullskalig 
inventeringsmetod. 

Undersökningen har genomförts i hägn under kontrollerade former för att säkerställa att det 
har funnits älgar inom ett område som var begränsat. Djurens reaktion på drönarens närvaro 
observerades i takt med att drönaren flög allt närmare. Flyghöjds- och flyghastighetstestet 
genomfördes genom att värmekameran spelade in en filmsekvens medan drönaren flög på 60 
m, 90 m och 120 m höjd, samt med hastigheten 2,5 m/s och 5 m/s på varje höjd, filmerna 
analyserades sedan manuellt i efterhand. 

Resultaten visar att vid inventering i gles äldre lövskog är det möjligt att se älgarna med 
värmekameran vid en flyghöjd på 120 m och med en flyghastighet på 5 m/s. Vid flyghöjder 
på över 80 m störs inte djuren av drönarens närvaro och vid lägre höjder på ner till 40 m så 
reagerar djuren men de visar inga tecken på att ta till flykt. 

Nyckelord: drönare, värmekamera, viltinventering, älg 
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Abstract 
The developments of drones are rapidly evolving and their applications are growing. An idea 
that has emerged is about installing a thermal camera on a drone and flying over the woods 
to inventory moose. The idea is to obtain an inventory method that is cheap, flexible and has 
greater accuracy than traditional inventory methods of moose. 

Together with a project run and funded by the Swedish Forest Agency, this candidate work 
has been implemented as a first step in the development of the inventory method. The aim of 
the project has been to lay the foundation for a continued development of a full-scale 
inventory method. This has been done through investing the basic factors of flight altitude 
and flight velocity when inventing with a thermal camera on drones, as well as how the 
animals are affected by the presence of drones. 

The survey has been conducted under controlled forms in enclosures in order to ensure that 
there have been moose in a restricted area. The animal's response to the presence of the drone 
was observed as the drone approached. The flight altitude and flight velocity test was 
conducted by the thermal camera recording a movie sequence while the drone flew at 60 m, 
90 m and 120 m height, and at 2.5 m/s and 5 m/s at each height, the films were subsequently 
manually analyzed . 

The results show that when inventing in older sparsely deciduous forests, it is possible to see 
the moose with the thermal camera at an altitude of 120 m and at an speed of 5 m/s. At flight 
altitudes above 80 m the animals are not disturbed by the presence of the drone, and at lower 
altitudes of up to 40 m the animals react, but they do not show any signs of escape. 

Keywords: drone, thermal camera, moose inventory 
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Förord 

Detta kandidatarbete har genomförts på uppdrag av Skogsstyrelsen som en del i ett större 
projekt där de vill inspirera till ett ökat användande av drönare inom skogsbruket. Att 
använda en värmekamera monterad på en drönare för att inventera vilt är något som inte har 
prövats tidigare, vilket har gjort detta projekt mycket intressant att genomföra. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till Anton Holmström på Skogsstyrelsen som har dragit igång 
projektet och sett till att vi har haft tillgång till utrustning för att kunna genomföra vårt 
arbete. Tack också till Harald Säll som har varit vår handledare, Annette Eilert som har flugit 
drönaren och hjälpt till med insamlandet av data, och till Hans Thunander som har kommit 
med många goda idéer.  

Vi vill också tacka Ryssbygymnasiet, Virum älgpark och Älgriket i Tingsryd som har ställt 
upp och gett oss möjligheten att utföra tester i deras hägn.
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 

Intresset kring drönare är stort och användandet blir allt mer attraktivt för det 
svävande fordonet som en applikation till olika syften. En idé är att montera en 
värmekamera på en drönare för att flyga över skogsmark och inventera 
viltstammarnas storlek. Detta är nu ett projekt som drivs och finansieras genom 
Skogsstyrelsen i syfte till att inspirera studenter vid Linnéuniversitetet, jägare och 
skogsägare att ta fram nya metoder för att använda drönare i större utsträckning vid 
viltinventering (Skogsstyrelsen 2017). Idén är outforskad, vilket innebär att det 
sedan tidigare inte finns någon tillgänglig känd forskning/erfarenhet med 
refererande text som hänvisar till viltinventering med drönare med monterad 
värmekamera. Den här studien ska undersöka möjligheterna till att förverkliga och 
genomföra idén. 

 
1.1.1 Drönare 

Ordet drönare kommer ursprungligen från dess engelska benämning “drone”. 
Drönaren anses vara en multirotor, något som kan förklaras med att det flygande 
objektet har mer än två propellrar. Den vanligaste modellen är alltjämt en drönare 
med fyra propellrar, en så kallad quadcopter, men det finns även modeller som 
innehar upp till åtta propellrar (Drönarcentralen 2018). Andra benämningar är 
Obemannade flygplan (Unmanned Aerial Vehcile) eller fjärrstyrda flygsystem. 
Dessa är nya teknologiska plattformar som har använts alltmer över hela världen 
och under det senaste decenniet i Europa för att samla in olika typer av data 
(Torresan m.fl. 2017). 

En drönares storlek, flygtid, kapacitet och räckvidd varierar drastiskt mellan olika 
modeller. Storleken har inverkan på drönarens flygtid så att en stor drönare jämfört 
med en mindre har längre flygtid. Denna faktor har att göra med storleken på 
batteriet som förhåller sig till drönarens storlek, samtidigt som en drönare av större 
modell blir svårare att hantera och långsammare att flyga. Räckvidden på en 
drönare varierar helt beroende på vilken utrustning man tillhandahåller och vilken 
kvalité den har. Ett mått på antal meter i räckvidd kan uppskattas till minst 100-300 
meter men även längre beroende av vilken styrka signalen ifrån 
manövreringskontrollen har och vilken kapacitet mottagaren hos drönaren har 
(Drönarcentralen 2018). 

Med ett ökande intresse för användandet samt ett brett växande utbud och 
försäljning, har gjort drönaren till en säkerhetsfråga i Sverige. Med det ökande 
användandet har lagar och regler kring luftfart tillkommit att inbegripa även 
drönare. Dessa lagar har utfärdats av transportstyrelsen. Lagarna är viktiga att 
känna till då överträdelser kan leda till böter och fängelse. Från och med den 1 
februari 2018 gäller nya regler för drönare upp till 150 kg, de största förändringarna 
jämfört med de tidigare reglerna är att dagens regler gäller för både privat och 
kommersiellt flygande. Tillståndskravet från transportstyrelsen för drönare upp till 
7 kg är borttaget då man flyger inom synhåll. Accepterad högsta flyghöjd för de 
flesta drönare är 120 meter i okontrollerat luftrum. Flygplatser i Sverige har en så 
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kallad kontrollzon som består av en yta där avståndet från flygplatsen varierar inom 
landet. I dessa zoner var det förbjudet att flyga utan tillstånd. Men med de nya 
reglerna är drönare under 7 kg godkända för att flyga i kontrollzoner om avståndet 
från start och landningsbana på flygplatsen är större än 5 km och upp till 10 eller 50 
meters höjd. Andra områden som nationalparker, fängelser och kärnkraftverk 
kräver specifika tillstånd vid drönarflygning. Om man använder drönaren för 
fotografering och vill sprida eller publicera bilderna krävs det att dessa skickas in 
till lantmäteriet för granskning (Transportstyrelsen 2018). 

Drönartekniken används idag inom skogsbruket framförallt som en applikation till 
skogsövervakning, inventering, kartläggning och skogsvårdsplanering. 
Drönartekniken är på stark frammarsch inom skogsbranschen då det letas efter nya 
användningsområden till drönare för att effektivisera och förbättra arbetet i skogen. 
Drönarnas funktion inom skogsbruket är idag fördelaktigt jämfört med andra 
metoder, en låg material och driftskostnad erhålls samtidigt som datainsamlingen 
kan göras med hög variation. Drönare kan idag också tillämpa datainsamling med 
hög rumslig upplösning, vilket är en aspekt som ger högkvalitativ data inom 
skogsbruket. Dessutom är drönare flexibla för att kunna bära olika typer av 
sensorer och kameror som kan monteras efter den parameter som undersöks vid 
olikatidpunkt. Detta möjliggör för användaren att optimera den exakta tiden för 
flygningen för att på så sätt undvika t.ex. molntäcke eller höga vindhastigheter. 
Värmekamera är ett exempel på en sådan utrustning som går att montera på en 
drönare. (Torresan m.fl. 2017). 

 
1.1.2 Värmekamera 

En värmekamera är en kamera som visualiserar värme på en bild genom att den 
mäter infraröd strålning från objekt i dess omgivning och omvandlar strålningens 
signaler till en värmebild. I teorin så avger alla föremål som har en temperatur över 
den absoluta nollpunkten (-273,15 °C) infraröd strålning, strålning som tas upp av 
värmekameran (Nordtec INSTRUMENT AB 2018).  Max Planck var fysiker som 
år 1900 visade sambandet mellan temperaturen hos en kropp och den infraröda 
strålningsintensiteten. Enligt Max Plancks strålningslag utstrålar materia med en 
hög temperatur, kortare våglängder och kroppar med lägre temperatur, längre 
våglängder. Objekt med korta våglängder är sådana objekt där man med direkt med 
ögonen kan visualisera värme, detta kan t.ex. vara järn som glöder. Objekt som 
avger strålning med längre våglängder är inte synligt för ögat, det vill säga infraröd 
strålning som kan registreras av värmekamera. Temperaturen i värmebilder 
avspeglas genom olika synliga färger där mörkblått indikerar låga temperaturer och 
ljusare färger åt gult, orange och rött en högre temperatur (Schönborn m.fl. 2014). 
Värmekamerans fördelar jämfört med en vanlig kamera blir allt mer 
uppmärksammat inom vissa användarområden. Områden som värmekameran 
används inom idag är jordbruk, takinspektioner, sök och räddning, 
kraftledningskontroller, säkerhet m.fl. och antalet användningsområden och 
applikationer ökar ständigt (FLIR 2018). 
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1.1.3 Älgen 

Älgen (Alces alces) är i Sverige det största däggdjuret och uppgår till en population 
kring 300 000 - 400 000 individer. Varje år skjuts ca 100 000 älgar, vilket 
motsvarar den årliga föryngringen. Älgstammen har ökat avsevärt under 1800- och 
1900-talet till följd av en mer reglerad jakt och att tillgången på foder blivit större 
(Fältbiologerna 2010). År 1900 sköts 1500 älgar, på 1960-talet ca 30 000, och som 
mest 175 000 stycken år 1982 och numera cirka 100 000 djur per år (Viltdata 
2018). Jakt är den främsta åtgärden som påverkar älgens population, annars är det 
predation av björn och varg som påverkar älgpopulationen på länsnivå, samt 
trafikolyckor och ålderdom. Viltstammarnas exakta population går inte att 
bestämma. Den påverkas av fyra faktorer, födsel, invandring, död och utvandring. 
Beroende på älgstammens minskning under vinterhalvåret skiljer man på vinter- 
och sommarstam. Täthet i antal är det mått som används på regional nivå för att 
uppskatta stammen, i antal älgar per 1000 hektar. Tätheten varierar i landskapet 
beroende på vart de bästa förutsättningar finns för att överleva, en sådan 
förutsättning är födotillgången (Svenska Jägareförbundet 2015). 

Älgen har kommit att uppbåda stor uppmärksamhet i landet, likt en symbol för den 
svenska naturen. Det är inte bara jakten som står i fokus utan även turismen, som 
ser älgen som ett exotiskt inslag i det svenska skogslandskapet. Förutom den 
traditionella jakten och turismen så pågår det idag en intensiv debatt kring älgen 
som en skadegörare på skog och biologisk mångfald och då framförallt på 
tallföryngringar (Svenska Jägareförbundet 2015). För att kunna säkra en älgstam av 
hög kvalité som samtidigt är i balans med betesresurserna är det önskvärt med 
säkra och objektiva inventeringsmetoder. Foderbristen i den Svenska skogen har 
uppkommit på grund av den obalans som finns mellan betesresurserna och den 
älgstam som förvaltas idag, något som ger sitt uttryck i sjunkande slaktvikter på 
älgkalv (Skogsstyrelsen 2017). 

 
1.1.4 Älginventering och dagens metoder 

För att säkra en stabil och långsiktig älgpopulation krävs faktaunderlag om den 
Svenska älgstammen för att denna ska kunna förvaltas på rätt sätt, vilket nås genom 
tillförlitliga inventeringsmetoder som kan uppnå säkra skattningar med precision 
om storleken på stammen. Idag finns det ett antal olika metoder som används, 
samtliga med sina fördelar och nackdelar. Älgobservationer, spillningsinventering, 
flyginventering, betestrycksinventering och skogsskadeinventering. Tre av dessa är 
vanligare och som dessutom används i fullskaliga inventeringar, nämligen 
älgobservationer, spillnings och flyginventering (Hörnell-Willebrand M. och 
Pehrsson Å. 2010). 

Älgobservationer (älgobs) grundar sig på jägares observationer av älgar under de 
första sju dagarna den första månaden av älgjakten. Observationerna ihop med den 
nedlagda tiden för älgobsen rapporteras in av de enskilda jaktlagen. För att metoden 
skall anses tillförlitlig och acceptabel att bedöma så ska minst 5000 jakttimmar 
rapporteras in. Detta görs regionalt avjaktlagen vilket gör metoden svårbedömd på 
nationell nivå. Med denna metod så ges en bra överblick över älgstammen och dess 
sammansättning under första tiden av jakten. Den ger upplysningar om 
fördelningen bland bägge könen samt andelen kalv i förhållande till kor och om 
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antalet älgar har ökat eller minskat sedan ett år tillbaka (Svenska Jägareförbundet 
2018). 

Flyginventering är en metod som utförs med antingen flyg eller helikopter vid 
snöbeklädd mark. Metoden anses vara den mest tillförlitliga inventeringsmetoden 
för att skatta tätheten på en viltstam. Det är i huvudsak två olika typer av 
flyginventeringar som utförs, provytebaserad eller avståndsbaserad metod, den 
sistnämnda har kommit att bli den vanligaste metoden i Sverige. Flyginventering 
som är provytebaserad betyder att det läggs ut slumpmässiga stickprovsytor som 
täcker minst 25 % av ett tänkt inventeringsområde. Den provytebaserade metoden 
kräver att resultatet korrigeras med de älgar som inte har blivit observerade, detta 
görs vanligast genom att vissa slumpmässiga provytor i området dubbelinventeras. 
Detta gör att metoden kräver två helikoptrar istället för en som är tillräcklig för 
avståndsmetoden, vilket gör provytemetoden till en dyrare inventeringsmetod 
(Hörnell-Willebrand M. och Pehrsson Å. 2010). 

Avståndsmetoden eller distance sampling utgår ifrån att flygningen sker längs 
parallella linjer över inventeringsområdet som bör ha ett avstånd på minst 1 km för 
att undervika observation av samma älg 2 gånger. Metoden bygger på antalet 
observationer och inte storleken på området som inventeras. Det betyder att alla 
älgar inte behöver hittas om de befinner sig i närheten av inventeringslinjen så 
länge de älgar som står på eller väldigt nära linjen observeras med 100 % 
sannolikhet. Förutom de älgobservationer som registreras längs den dragna linjen 
så registreras även det vinkelräta avståndet från linjen till djuret eller djuren, vilket 
medför att andra faktorer som inverkat på observerbarheten kan läggas till, t.ex. 
skogens struktur, flyghastighet och väder. Distance sampling innehåller en funktion 
för att upptäckta de missade älgarna längs den parallella linjen vilket betyder att 
dubbelinventering i området inte är nödvändigt för att korrigera resultatet (Hörnell-
Willebrand M. och Pehrsson Å. 2010). 

Under januari månad 2018 genomfördes en flyginventering på älg i delar av 
Dalsland och Värmland med en sammanlagd inventerad areal på 226561 ha, något 
som utfördes under fyra dagar med två helikoptrar. Metoden som användes var 
distance sampling där området inventerades utifrån förutbestämda linjer med 1520 
meters mellanrum mellanlinjerna. Tidigare hade en inventering gjorts åren 2012-
2013 och då med samma avstånd mellan linjerna. Den senaste inventeringen 
genomfördes i ett snöbelagt område med varierande temperatur från -5˚ till 0˚grader 
i ett genomgående mulet väder med mindre snöbyar emellanåt, väderförhållanden 
som ansågs goda (ÄLGFLYG AB 2018).  

Med flyginventeringen erhålls uppgifter om det totala antalet älgar, dess 
könsfördelning och andelen kalvprocent i förhållande till vuxna. Med den teknik 
som finns att använda sig av idag kan upprepade inventeringar med 4-5 års 
mellanrum skapa en långsiktig prognos över en älgstam där trender kan urskiljas. 
Med denna framtagna information kan sedan jägare aktivt förvalta älgstammen 
(ÄLGFLYG AB 2018). 

Spillningsinventering är en billig men tidskrävande metod som är förhållandevis 
enkel att utföra under barmarksförhållanden. Metoden skattar antalet älgar inom ett 
område genom att älgarnas spillningshögar inventeras inom utlagda provytor, där 
spillningsfrekvens per älg och dag ligger till grund för älgstammens beräknade 
storlek.. Antalet spillningshögar per älg kan variera allt ifrån ca 10 högar till över 
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20 per dag vilket i sig kan vara en osäkerhet i metoden. En fördel med metoden är 
att de data som erhålls säger något om älgars position över tid (Hörnell-Willebrand 
M. och Pehrsson Å. 2010). 

Älgpopulationen behöver skötas med en aktiv förvaltning och för att detta skall 
kunna ske krävs ett beslutsunderlag som kan tyda på hur många älgar som behöver 
fällas varje år. För att lyckas ta fram ett beslutsunderlag krävs återkommande 
inventeringar samt inventeringsmetoder som kan skatta antalet älgar med en 
acceptabel precision. Med systematiska fel i en inventeringsmetod kan detta leda 
till felaktiga beslut och att avskjutningsunderlagen för älgpopulationen blir 
missvisande (Hörnell-Willebrand M. och Pehrsson Å. 2010). 

Med en värmekamera monterad på en drönare hoppas Skogsstyrelsen kunna ta fram 
en inventeringsmetod som har fördelar både kring precision och kring noggrannhet 
men som även är ett billigare alternativ till dagens inventeringsmetoder. 
 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka vilken flyghöjd och flyghastighet som är 
lämplig att använda vid älginventering med en drönarmonterad värmekamera, med 
hänsyn till effektivitet och noggrannhet. Samt att undersöka hur viltet reagerar på 
drönarens närvaro. Utifrån resultaten av flyghöjds- och flyghastighetstesterna görs 
även en enklare beräkning av en drönares inventeringskapacitet. 

Målet med den här studien är att lägga grunden till en fortsatt utveckling av en 
framtida älginventeringsmetod där en drönarmonterad värmekamera används. 
 

1.3 Avgränsningar 

Fokus för studien är att undersöka vid vilken flyghöjd och med vilken flyghastighet 
det är möjligt att upptäcka och räkna älgar. Undersökningen görs enbart med den 
drönare och den värmekamera som tillhandahålls av Skogsstyrelsen. Flyghöjderna 
som undersöks är maximalt 120 meter över marken då lagstiftningen inte tillåter 
drönare att flyga högre. 
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2. Material och metoder 
2.1 Utrustning 

Inför detta projekt hade Skogsstyrelsen ansökt om bidrag genom SydostLeader för 
att kunna finansiera specifik utrustning som var nödvändig för att genomföra 
projektet i sin helhet. Utrustningen skulle bestå av en drönare och en värmekamera 
som gick att montera på drönaren. Med bidraget på 200 000 sek från EU:s 
landsbygdsfond, genom SydostLeaders, så fanns möjligheterna att införskaffa 
utrustning med ny teknik och hög kvalité, något som krävdes för att kunna 
genomföra projektet och uppnå de högt ställda förväntningarna. Drönaren behövde 
vara av sådan modell så att den klarade av de yttre förhållandena såsom påtaglig 
vind, nederbörd, nordiskt klimat med låga temperaturer. Drönaren behövde vara av 
sådan kapacitet att den skulle vara kapabel till att bära en monterbar högupplöst 
kamera, samtidigt som den väl i luften skulle vara flexibel och stabil, både drönaren 
i sig men även kameran så att man kunde erhålla skarpa bilder. Väl ute i fält 
krävdes en drönare som inte var för tung eller svårhanterlig, så att en person skulle 
kunna transportera denna ut i fält. 

Drönaren var av fabrikat DJI INSPIRE 1 v2.0 och levererades med tillhörande 
kamera av märke ZENMUSE X3. Till denna utrustning användes tillbehör såsom 3 
stycken batterier, flygkontroll, minneskort och en surfplatta. Närmare beskrivning 
av drönarens specifikationer visasi Tabell 1. 
 
Tabell 1. Specifikation för den använda drönaren DJI INSPIRE 1 
Modell T600 
Vikt 2845 gram (inklusive propellrar och 

batteri) 
GPS-svängningsnoggrannhet Vertikal: 0,5 meter 
 Horisontal: 2,5 meter 
Max vinkelhastighet Pitch: 300˚/s 
 Yaw: 150˚/S 
Max lutningsvinkel 35 grader 
Max stighastighet 5 m/s 
Max ökningshastighet 4 m/s 
Max hastighet 20 m/s (79 km/h) 
Max start ovan havsnivå 2500 meter 
Max vindhastighetsresistans 10 m/s 
Max flygtid Cirka 18 minuter 
Driftstemperatur -10˚ till 40˚ C 
Max startvikt 3500 gram 

 
 
Värmekameran som införskaffades var av märket DJI ZENMUSE XT, framtagen 
av företaget FLIR. Eftersom DJI INSPIRE 1 är modulärt uppbyggd finns 
möjligheten att montera nya funktioner och tillbehör, i detta fall värmekameran 
som är en central utrustning i projektet. Närmare beskrivning av värmekamerans 
specifikationer visasi Tabell 2. 
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Tabell 2. Specifikation för värmekameran Zenmuse XT 
Modell  Zenmuse XT 
Dimensioner 103 mm x 74 mm x 102 mm 
Vikt 270 gram 
Värmekamera  Okylad VOx Microbolometer 
FPA / Digital Video Displayformat 640 × 512 
 336 × 256 
Analoga bildskärmsformat 720 × 480 (NTSC); 720 × 576 (PAL) 
Bildvinkel 32° × 26° 
Pixelavstånd 17 μm 
Spektralband 7.5 - 13.5 μm 
Full Frame Rates 640 × 512：30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) 
 336 × 256：30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) 
Exportable Frame Rates 7.5 Hz NTSC; 8.3 Hz PAL 
Känslighet <50 mK at f/1.0 
Scenavstånd (High Gain) 640 × 512: -25° to 135°C 
 336 × 256: -25° to 100°C 
Scenavstånd (Low Gain)  -40° to 550°C 
Fillagring Micro SD kort 
Foto format JPEG, TIFF 
Film format MP4 
Drifttemperaturens omfång -10° to 40 ℃ 
Icke-driftstemperaturområde -30° to 70 ℃ 
Temperaturchock 5 ℃/min 
Luftfuktighet 5% to 95% 

 
 
2.2 Metodval 

Metoden var kvalitativa fältexperiment, något som var nödvändigt eftersom studien 
skulle förläggas inom naturligt skogliga miljöer, både utan och med vilthägn. 
Datainsamlingsmetod bestod av fältobservationer, se Figur 1, i de olika fälttesterna 
där varje test hade sin arbetshypotes. Vid det inledande fälttestet i Älgrikets älgpark 
utanför Tingsryd undersöktes drönarens påverkan hos vilt samt olika flyghöjder 
över vilt. Testdag två var söder om Moheda i vanlig skogsterräng, där var syftet att 
samla in material på viltlevande älgar och undersöka om drönarens närvaro 
påverkade älgarna på något sätt. Testdag tre var lokaliserad till Ryssbygymnasiets 
vilthägn, där dagen var ämnad till att flyga drönaren över vilt i olika höjder och 
hastigheter för att kunna utläsa hur snabbt man kunde flyga över ett område 
samtidigt som man kunde avläsa viltets signaturer på värmekameran, samt att göra 
ett test på hur dovhjortar påverkas av drönarens närvaro. Efter de tre genomförda 
fälttesterna drogs slutsatser kring hur väl studien behövde kompletteras med 
ytterligare tester, vilket resulterade i en fjärde testdag. Testdag fyra utfördes i 
trakterna kring Vimmerby vid Virum älg park. Ett större flyghöjds- och 
flyghastighetstest var tänkt att komplettera studien ytterligare då 
väderförhållandena begränsat flygtiden på de tidigare fälttesterna. 
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2.3 Fälttester 

 

Figur 1. Lokalisering av fälttesterna. (Google Maps 2018) 

 
2.3.1 Testdag 1, 26/2 -2018 
 

Fälttesterna inleddes i Älgrikets älghägn utanför Tingsryd (Se Figur 1), i hägnet 
som var 3,5 ha fanns fyra tama älgar. Där testades drönaren och värmekameran för 
första gången. Genom att ta stillbilder med stillastående drönare vid olika 
flyghöjder från 50 meter upp till 120 meter över marken gavs en första indikation 
på hur olika flyghöjder påverkade möjligheten att se älgar. Vid testet befann sig 
älgarna i öppen terräng under några större avlövade lövträd. Under testet avgjordes 
även vilken vinkel på kameran som var mest fördelaktig för att visuellt kunna se det 
som befann sig under när man flög drönaren med monterad värmekamera. Vinkeln 
beslöts att bli lodrät ner mot marken, eftersom värmestrålningen från viltet kunde 
upptäckas enklare men med nackdelen att värmekameran fångade in en mindre yta. 
Samma vinkel användes sedan till de kommande testdagarna. Det testades även hur 
älgarna påverkades av drönarens närvaro genom att göra observationer av älgarna i 
takt med att drönaren stegvis kom närmare dem. 

Väderförhållandena vid testerna var: 
Klarblå himmel med enstaka moln 
Temperatur: -5˚. Snötemperatur: -10˚ 
Snödjup: 5 cm 
Upplega: 0 % 
Vind: 0-5 m/s 
 

2.3.2 Testdag 2, 27/2 -2018 
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Den andra dagen med fälttester var planerad att genomföras i ett större nygallrat 
tallbestånd utanför Moheda (Se Figur 1) där det hade observerats 8 älgar några 
dagar tidigare. Vädret skapade stora problem då kraftiga snöbyar gjorde att det 
långa stunder var omöjligt att lyfta med drönaren. Dessutom påverkade den låga 
temperaturen batterierna så mycket att flygtiden reducerades till ett fåtal minuter. 
Under dagen genomfördes totalt tre kortare flygningar utan att några älgar 
observerades.  

Väderförhållandena vid testerna var: 
Varierad molnighet med snöbyar 

       Temperatur: -8˚. Snötemperatur: -13˚ 
Snödjup: 5 cm 
Upplega: 0 % 
Vind: 5 m/s 
 

2.3.3 Testdag 3, 28/2 -2018 
 

Testerna fortsatte sedan i Ryssbygymnasiets hjorthägn (Se Figur1) som bestod av 
totalt 35 ha. Även denna dag påverkades av väderförutsättningarna då de låga 
temperaturerna reducerade flygtiden betydligt. Det som hann testas under dagen var 
hur dovhjortar påverkas av drönarens närvaro. Genom att drönaren stegvis flög allt 
närmare dovhjortarna kunde deras reaktioner observeras momentant genom 
drönarens kamera. Under flygningen i hägnet kunde även vissa observationer göras 
kring hur synlig värmesignaturen lämnades på marken av vilt i olika skogsmiljöer. 
Det gjordes också ett antal mindre tester med olika flyghöjder och flyghastigheter 
för att komma fram till vilka flyghöjder och flyghastigheter det var intressant att 
genomföra i ett större test. Själva flygningen med drönaren anpassades efter vart 
viltet befann sig vilket medförde en oregelbunden flygning utan ett systematiskt 
mönster.  

Väderförhållandena vid testerna var: 
Klar himmel med sol. Efter lunch mer moln. 
Temperatur: -11˚. Snötemperatur: -15˚ 
Snödjup: 5 cm 
Upplega: 0 % 
Vind: 1-5 m/s 
 

2.3.4 Testdag 4, 26/3 -2018 
 

Ett större flyghöjds- och flyghastighetstest genomfördes sedan i Virum älgpark (Se 
Figur 1). Drönaren flög på 60 m, 90 m och 120 m höjd, samt med hastigheten 2,5 
m/s och 5 m/s på varje höjd. Drönaren flög från beståndskanten i en rak linje in 
över där älgarna befann sig, varje flygsekvens varade cirka 30 sekunder. Vid varje 
flygning spelades det in en film med värmekameran när drönaren flög över älgarna 
i hägnet. Kameran var riktad rakt ner mot marken. Varje test upprepades tre gånger. 
När testerna genomfördes befann sig älgarna i en äldre lövskog. 

Väderförhållanden vid testerna var: 
Molnigt och snöbyar 
Temperatur: -8 
Snödjup: 20 cm 
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Upplega: 0 % 
Vind: 5 m/s 

De insamlade filmerna analyserades sedan manuellt i efterhand. Filmerna 
analyserades utifrån om det gick att urskilja älgarna vid de olika flyghöjderna och 
flyghastigheterna, eller inte. 
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3. Resultat och analys 
3.1 Påverkan av drönares närvaro 
 

Vid test av hur älgar och dovhjortar i hägn reagerade på en drönares närvaro kunde 
ingen reaktion upptäckas vid flyghöjder över 80 meter. Vid flygning på lägre höjd, 
60 meter över dovhjortarna respektive 40 meter över älgarna, märktes att djuren 
stannade upp och lyssnade men stod stilla utan att ta till flykt (Tabell 3). 

 
Tabell 3: Observerad reaktion på drönares närvaro. 

Flyghöjd Älgar i hägn Dovhjort i hägn 
120 m Ingen reaktion Ingen reaktion 
100 m Ingen reaktion Ingen reaktion 
80 m Ingen reaktion Ingen reaktion 
60 m Ingen reaktion Reaktion, men stilla 
40 m Reaktion, men stilla Reaktion, men stilla 

 
3.2 Flyghöjd och flyghastighet 
 

Fälttesterna visar på att det är möjligt att urskilja älgar på film tagen med en 
värmekamera ända upp på 120 meters flyghöjd och med en flyghastighet på 5 
meter per sekund (Tabell 4)(Figur 2). Ett urval av stilbilder från fälttesternas filmer 
presenteras i Bilaga 1.  

 
Tabell 4: Älgarnas synlighet vid olika flyghöjder och flyghastigheter. 

Flyghöjd Flyghastighet Möjligt att 
se älg 

60 m 2,5 m/s Ja 
60 m 5 m/s Ja 
90 m 2,5 m/s Ja 
90 m 5 m/s Ja 
120 m 2,5 m/s Ja 
120 m 5 m/s Ja 

 

 
Figur 2: Flyghöjd 120m, hastighet 5m/s 
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3.3 Inventeringskapacitet 
 

Utifrån flyghöjds- och flyghastighetstesterna som visar att det är möjligt att 
se älg vid 120 meters flyghöjd och en hastighet på 5 meter per sekund går 
det att beräkna hur stort område som drönaren hinner filma vid en flygning. 
Den använda drönaren har en maximal flygtid på 18 minuter (Tabell 1), 
vilket efter avdrag för start och landning antas ge en effektiv flygtid på 15 
minuter. Vid hastigheten 5 meter per sekund hinner drönaren då flyga en 
sträcka på 4 500 meter. Den använda värmekameran har en bildvinkel på 
32° (Tabell 2), vilket innebär att den vid 120 meters flyghöjd filmar ett stråk 
som är 69 meter brett. Sammantaget innebär detta att ett område på totalt 
4500x69/10000 = 31 hektar går att filma på en flygning. 
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Huvudresultat 

 
Syftet med studien var att undersöka vilken flyghöjd och flyghastighet som är 
lämplig att använda vid älginventering med en drönarmonterad värmekamera, med 
hänsyn till effektivitet och noggrannhet. Samt att undersöka hur viltet reagerar på 
drönarens närvaro. 

Resultaten visar att det är möjligt att urskilja älgar vid alla de testade alternativen 
på flyghöjd och flyghastighet. Det högsta och snabbaste alternativet på 120 meters 
flyghöjd och hastigheten 5 meter per sekund bör vara det bästa alternativet att 
använda vid en inventering då det ger den största ytan som värmekameran hinner 
fånga in vid en flygning.  

Både älgar och dovhjortar reagerade på drönarens närvaro när den flög på låg höjd 
men djuren visade inga tendenser till att ta till flykt. Vilda älgar kan antas vara mer 
lättskrämda än de i hägnet, men om flygningen sker på hög höjd (80 m – 120 m) så 
bör inte drönarens närvaro vara något som stör vilda älgar. 

 
4.2 Begränsningar  

 
Det finns ett antal begränsande faktorer som påverkar förutsättningarna att använda 
en värmekameraförsedd drönare vid älginventering.  

Väderförhållandena är en faktor som vid arbetet med fälttesterna har visat sig vara 
mycket betydelsefulla., Stark vind eller kraftig nederbörd gör det omöjligt att 
överhuvudtaget lyfta med drönaren och låga temperaturer kan göra att drönarens 
batterier blir obrukbara eller får en kraftigt reducerad flygtid.  

Drönarens batteritid tillsammans med värmekamerans kvalitét är två faktorer som 
begränsar vilken kapacitet som är möjlig att uppnå vid inventering. Batteritiden är 
direkt avgörande för hur långt drönaren hinner flyga och varje gång drönaren 
behöver landa för att byta batteri sker en tidsförlust. Värmekamerans kvalitét är 
avgörande för på vilken höjd och med vilken hastighet det går att flyga utan att 
bilderna blir av för dålig kvalitét. 

Lagstiftningen begränsar även flyghöjden för drönare till maximalt 120 meter över 
markytan (Transportstyrelsen 2018). Detta ger en begränsning till hur stort område 
som är möjligt att överblicka. 

 
4.3 Kritik 
 

Genomförandet av studien förlades vintertid då planen var att få ett väder med ett 
fåtal minusgrader och snöbeklädd mark på platserna där testerna skulle 
genomföras. Detta för att få stora kontraster i temperatur mellan djur och mark. 
Under de första testdagarna svepte iskyla in från Sibirien, kyla som skulle komma 
att påverka testerna negativt genom att utrustningen förlorade kapacitet. Inför 
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testerna saknades kunskap om hur mycket utrustningen skulle påverkas av det kalla 
klimatet, vilket gjorde att det gavs möjlighet att testa utrustningens gränser.  

En svaghet i underlaget som ligger till grund för kritik är att tester inte har 
genomfört i mer variationsrika skogar med högre täthet. Det finns alltså inte 
underlag för att visa att metoden fungerar i alla typer av skog med de flyghöjder 
och de flyghastigheter som resultaten visar.  

En högre flyghastighet hade kunnat undersökas då alla de testade alternativen gav 
ett resultat som visade att det var möjligt att urskilja älg. För att veta var 
maxgränsen går krävs tester med så höga hastigheter att det inte längre är möjligt 
att urskilja älgar. 

Källkritik till de källor som använts och hänvisats i texten har gjorts och blivit noga 
utvalda för att bringa studien trovärdighet och relevans inom området. Det har 
tidigare inte gjorts någon studie kring viltinventering med drönare och 
värmekamera vilket gör denna studie unik. Studiens framtagande bygger i mångt 
och mycket på pionjärer inom drönarområdet som besitter teoretisk och praktisk 
kunskap inom den nya tekniken, detta engagemang ligger till grund för denna 
uppsats. Dessa personer har varit aktiva och varit delaktiga i framtagandet av källor 
som varit av intresse för studien. Utav de källor som använts har dessa innehållit en 
hög grad av aktualitet och relevans. 

 
 
4.4 Utveckling 
 

I uppsatsen har det nämnts att utvecklingen går snabbt framåt vad gäller ny teknik 
för drönare och dess tillbehör i form av olika slags kameror. På en väldigt 
begränsad tid har intresset också ökat vad gäller drönare som ett hjälpmedel eller 
applikation inom olika användarområden, viltinventering var ett sådant potentiellt 
användningsområde. Av de tester som gjorts under studien har slutsatser kunnat 
dras utifrån hur väl testerna kunnat genomföras med den utrustning som 
tillhandahållits och om utvecklingen inom den teknik som är tillgänglig idag är 
tillräcklig för det undersökta användningsområdet. Under fälttesterna har det även 
kommit fram nya parametrar som kan ligga till grund för fortsatta studier inom 
metod- och teoriutveckling som i slutändan ska ligga till grund för en fullskalig 
systematisk inventeringsmetod. 

Fälttesterna utfördes under vinterförhållanden med snötäckt mark, avlövade träd 
och minusgrader i södra Sverige. Innan testerna genomfördes ansågs dessa 
förhållanden vara de som skulle vara mest lämpliga för att få ut en så hög kapacitet 
hos värmekameran som möjligt. Med ett kyligt klimat skulle kontrasten mellan 
levande vilt och omkringliggande miljö bli konkret och tydlig, något som skulle 
underlätta upptäckbarheten och själva identifieringen av vilt. Värmekamerans 
fördelar med vinterförhållanden är sannolikt svåra att överträffa, medan drönarens 
nackdelar inom samma förhållanden medger en svaghet i metodiken. Sannolikt 
skulle drönarens kapacitet och förmåga komma till större rätt i ett klimat med 
plusgrader och svaga vindhastigheter, samtidigt som värmekamerans värmesignatur 
sannolikt skulle bli svårare att identifiera med ett större antal felkällor som avger 
högre temperaturer t.ex. varma stenblock, träd mm. För att avgöra om metoden 
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eventuellt ska förläggas under våren med högre lufttemperatur krävs fortsatta 
studier med nya fälttester. 

I fälttesterna kunde observationer göras kring vilken eller vilka skogs 
miljöer/strukturer som lämpade sig bäst för att värmesignaturer skulle kunna 
upptäckas. Flygningen skedde till största del över öppna ytor eller avlövad lövskog 
vilket gav god genomstrålning av värme. Vilthägnet i Ryssby innehöll ett bestånd 
med förstagallring av gran där kunde ses ett par luckor inne i beståndet där viltet 
hade haft sina gångstråk. Värmekameran lyckades fånga bilder på hur en grupp 
kronhjortar i ena stunden gick i en öppen lucka för att sedan försvinna in i den 
tjocka massan av barr. Dock var materialet inte tillräckligt stort för att föra vidare 
in i resultatdelen, men med fortsatta tester går det att få fram ett resultat som visar i 
vilka skogslandskap metoden lämpar sig bäst. 

Påverkan av drönare hos viltet var inte särskild märkbar, om detta har att göra med 
att viltet levt i hägn och där igenom blivit mer tama kan vi med denna studie inte 
fastslå. Sannolikt så har vilt i hägn en lugnare inställning till människor och den 
tekniken som människan använder sig av och därför blev resultatet som det blev. 
Men för att kunna fastslå drönarens inverkan på vilt behövs vidare tester 
genomföras på vilda djur i deras naturliga omgivning. 

Med nuvarande metod så används endast en drönare för att flyga över ett 
inventeringsområde. Med en framtida metod skulle det vara möjligt att använda sig 
av flera drönare som fjärrstyrs av en manöverkontroll. Detta skulle medge en stor 
kapacitetsökning som gör det möjligt att inventera en större yta på samma tid.  

 
4.5 Slutsats 
 

Vid älginventering med värmekameraförsedd drönare är det lämpligt att använda 
sig av en flyghöjd på 120 meter och en flyghastighet på 5 meter per sekund. Vid 
flygning på över 80 meters höjd störs inte älgarna av drönarens närvaro. 
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6. Bilagor 
Bilaga 1: Stillbilder från fälttester i Virum älgpark. 
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