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Sammanfattning 
Hållbart skogsbruk, ekonomiskt, biologiskt och vad gäller sociala värden, 
kräver kunskap om skogens tillstånd i nutid, men också en tydlig bild av 
möjliga framtida åtgärder. Trädålder är en parameter som i dagsläget är svår 
att utröna via fjärranalys. Syftet med studien var att undersöka om det via 
digitala flygbilder var möjligt att skatta trädålder och SI på beståndsnivå, 
samt med vilken precision det kan utföras. Metoden framtagen för studiens 
syfte är beroende av att det finns data om markens höjd över havet samt 
struktur framtaget via laserskanning, samt att det finns flygbilder i en 
tidsserie.  
 
Endast tall- och/ eller grandominerade bestånd, valdes i Vetlanda och Nybro 
kommun. Flygbilderna bearbetades av Foran Sverige AB med hjälp av ett 
program framtaget av Spacemetric AB. Höjdvärden från flygbilderna 
genererade ett punktmoln vilket i sin tur genererade en fil med vektorer, 
bestående av ett rutnät med höjdvärden i 12,5 x 12,5 meters rutor. 
 
I den första provytan inom varje bestånd mättes höjden på det grövsta trädet 
och brösthöjdsåldern beräknades med tillväxtborr, ytterligare två höjder 
inventerades per bestånd. De fältinventerade beståndens data 
sammanställdes i Microsoft Excel. Vektorfilen med de bildmatchade 
höjdvärdena klipptes efter de redan framtagna beståndsshaperna. 
Medianvärdena från de skattade trädhöjderna matades in i en formel, vilken 
var konstruerad för att göra en kurvanpassning mot de nya 
höjdutvecklingskurvorna. 

Höjderna, vilka är till stor vikt för studien, har ett medelfel på ca 1,5 m. 
Studien visar att då skattad brösthöjdsålder (brhå) jämförs med 
fältinventerad brhå, avviker medeltalen med ca 5,5 år. När skattat SI jämförs 
med SI från fältinventeringen, har metoden en medelavvikelse på ca 2 meter.  

Metoden för framtagning av höjdvärden via bildmatchning bör förfinas. 
Enligt Rikard Hedberg på Foran Sverige AB, är punktmoln framtagna via 
laserskanning mer träffsäkra än vad punktmoln från bildmatchning är. 
Problemet är att endast mindre delar av landet har mer än en 
skanningstidpunkt, metoden kräver minst två höjdvärden i serie.  

Syftet med studien anses uppfyllt, dock hade studien tjänat på en bättre 
metod för att sålla bort felaktiga data innan analys. Generaliserbarheten är 
god, med hjälp av kurvanpassningssnurran i Excel bör bestånd av liknande 
karaktär, kunna analyseras via flygbilder och laserdata. För att kunna påvisa 
en användarbarhet i olika typer av bestånd, bör även olika skötselvarianter 
vägas in.  

 
 



 

 

 
IV 

Claes Arvidsson & Erik Häggblad 

Abstract 
Hållbart skogsbruk kräver kunskap om skogens tillstånd i nutid samt 
tänkbara framtida åtgärder. Syftet med studien var att undersöka om det via 
digitala flygbilder var möjligt att skatta trädålder och SI på beståndsnivå, 
samt med vilken precision det kan utföras. 
 
Endast tall- och/ eller grandominerade bestånd, valdes i Vetlanda och Nybro 
kommun. Flygbilderna bearbetades av Foran Sverige AB med hjälp av ett 
program framtaget av Spacemetric AB.  
 
De fältinventerade beståndens data jämfördes med medianvärden från de 
skattade trädhöjderna, vilka matades in i en formel, konstruerad för att göra 
en kurvanpassning mot de nya höjdutvecklingskurvorna. 

Metoden för framtagning av höjdvärden via bildmatchning bör förfinas, t.ex. 
bör laserskanningen bidra med högre precision. Endast mindre delar av 
landet har mer än en skanningstidpunkt med laser, metoden kräver minst två 
höjdvärden i serie.  

Syftet med studien anses uppfyllt, dock hade studien tjänat på en bättre 
metod för att sålla bort felaktiga data innan analys. Generaliserbarheten är 
god på liknande bestånd, vidare studier krävs för att kunna påvisa en 
användarbarhet i olika typer av bestånd, där även olika skötselvarianter bör 
vägas in.  

Keywords: 

Remote sensing, site index, tree age, silviculture, fjärranalys, bildmatchning, 
bonitering 
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Förord 
Solsken i augusti månad 2019. Hemkomna från ett orösat äventyr genom en 
del av skogsbrukets alla skrymslen och vrår. Det har sannerligen varit en 
resa som har drivit oss till både skratt och gråt. Detta examensarbete är något 
vi kommer minnas och värdesätta för resten av våra liv. Sist, men i vanlig 
ordning inte minst, vill vi rikta ett hjärtligt tack till våra två handledare 
Johan Lindeberg och Rikard Hedberg, vilka båda på sitt eget unika och 
generösa vis gjort denna resa möjlig för oss.  

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts på 
institutionen för skogs och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Framtiden som Skogskandidater väntar.  

Claes & Erik, Småland 2019. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 

För att undersöka ett skogsbestånds naturgivna förmåga att producera virke, 
vilket mäts som skogskubikmeter per hektar och år (m3sk/ha/år), används 
vanligen Skogshögskolans boniteringssystem. Den metod som aktuell 
rapport behandlar är bonitering med höjdutvecklingskurvor, metoden 
innefattar övre höjd, brösthöjdsålder och geografisk region för ett specifikt 
skogsbestånd. I fält uppmätta egenskaper hos ett bestånd, genererar ett 
ståndortsindex (SI). Med SI menas den övre höjd ett idealbestånd uppnår vid 
en vald referensålder. Övre höjd är ett aritmetiskt medelvärde av de 2 
grövsta träden på en provyta, vilken har en radie på 10m. Det finns 
utmaningar med att bonitera med höjdutvecklingskurvor. Skillnader i bonitet 
inom bestånden kan göra att provytor inte hamnar där en representativ bild 
av den genomsnittliga boniteten kan utläsas. Ett bestånds SI och bonitet ska 
spegla den aktuella markens produktionsförmåga vid bästa möjliga skötsel, 
och med träd av lokal proveniens (Hägglund & Lundmark, 2013). I dagens 
skogsbruk planteras en majoritet med förädlat plantmaterial, vilket kan 
innebära en tillväxtökning på upp mot 25 %, jämfört med plantmaterial från 
lokala provenienser. Även klimat och skötsel påverkar tillväxten (Karlsson 
& Rosvall, 2010). Vid hänsyn taget till lokal proveniens i boniteringsarbetet, 
kan det innebära att skogsbestånd, och som en följd av detta, hela 
skogsfastigheter blir underskattade gällande SI och därmed bonitet, vilket 
kan ha betydelse vid beräkning av framtida avkastning. Den senaste kraftiga 
ökningen av pris på skogsfastigheter gör att det blir allt viktigare att ha ett 
bra underlag för att se en fastighets framtida kassaflöde. Den reala tillväxten 
på beståndsnivå är således ett viktigt verktyg i värderingen av 
skogsfastigheter (Alstad et. al., 2017). Även andra beslut såsom framtida 
trädslagsval och olika skötselmetoder är beroende av en korrekt information 
om SI och bonitet (Fries & Normark, 2018). Beståndsåldern är därför en 
viktig parameter vid beräkning av framtida skötsel och avkastning, eftersom 
ett skogsbestånd ej har en linjär tillväxt, är det viktigt att veta var i 
tillväxtcykeln man befinner sig (Albrektsson et.al., 2012). Dock måste 
skogsbruket acceptera en viss felmarginal, eftersom det handlar om 
uppskattning av flertalet parametrar. Inofficiell branschstandard vad gäller 
felmarginaler vid uppskattning av virkesvolym är ± 20% på ett helt bestånd 
och ± 10% på en hel fastighet (Ståhl, 1992). 
 
Hållbart skogsbruk (ekonomiskt, biologiskt och socialt) kräver kunskap om 
skogens tillstånd i nutid, men också en tydlig bild av vilka framtida åtgärder 
som är lämpliga för aktuellt skogsbestånd (PEFC, 2013). De framtida 
åtgärderna är kopplade till hur skogen har växt historiskt. Den historiska 
tillväxten beror på markens näringsinnehåll, klimatets påverkan och till viss 
del historisk skötsel (Skogskunskap, 2017). 
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1.1.1 Laserskanning och flygbilder 

Den nationella laserskanningen har genererat tillgång till data om markens 
struktur och höjd över havet (Lantmäteriet, 2015). Med hjälp av digitala 
flygfoton finns också möjlighet att producera ett punktmoln, vilket anger 
vilken medelhöjd över havet krontaket i ett bestånd har (Bohlin et. al., 
2012). Genom att jämföra punktmoln från de olika dataseten, kan en 
medelhöjd av krontaket beräknas på beståndsnivå. I södra Sverige har 
Lantmäteriet digitala flygfoton från 2009 och framåt, vilka uppdaterats med 
ca 2 års mellanrum, detta möjliggör en analys av vilken höjdtillväxt ett 
bestånd har haft de senaste åren (Lantmäteriet, 2019). 

Det finns flera olika metoder för att skapa punktmoln via bildmatchning av 
flygbildsdata, men i huvudsak sker det genom att återskapa en 
tredimensionell bild, med hjälp av flertalet tvådimensionella flygbilder, 
tagna från olika vinklar på samma objekt. Det krävs minst två bilder tagna 
på samma objekt för att kunna skapa ett punktmoln. Med hjälp av speciell 
programvara matchas bilderna, objekt som finns på flera bilder kopplas ihop 
och genom att de är tagna från olika vinklar kan ett tredimensionellt 
punktmoln skapas. En nackdel med punktmoln från bildmatchning jämfört 
med punktmoln från laserdata, kan vara att det är svårt att få en tydlig bild 
av hur marken är beskaffad, då kameran endast tar en bild och ej kan tränga 
igenom krontaket. Lasern däremot har en bättre förmåga att penetrera 
vegetationen. En annan nackdel vid användning av punktmoln från 
bildmatchning är att bestånd med stor andel lövträd inte blir rättvisande. 
Lövträdens krontak är svårt att avbilda med ett punktmoln vid avlövad 
säsong. Fördelar med bildmatchning är att det går att flyga på högre höjd, 
och därmed samla in data snabbare, instrumenten vid flygfotografering är 
billigare och lättare att sköta än laserutrustningen. Flygbilderna har fler 
användningsområden, detta gör det mer kostnadseffektivt än laser. 
Lantmäteriet flyger med ett intervall i södra Sverige på ca 2 år med ordinarie 
flygbildsteknik, med laser är det tänkt att flygas med ca 7 års intervall 
(Geoxd, 2015). 

Flygburen laserskanning innebär att ett laserskanningssystem monteras i ett 
flygplan eller i en helikopter med ett positioneringssystem (GPS). Vanlig 
utrustning vid laserskanning är ett laserinstrument, GPS, INS 
(tröghetsnavigeringsutrustning) samt kamera. Positionen på laserpunkten är 
beroende av följande parametrar: 
• Flygplanets position 
• Tidsdifferensen på sänd/mottagarens puls 
• Vinkeln som pulsen skjuts iväg från flygplanet (öppningsvinkel) 

Metoden vid framtagning av Sveriges nationella höjdmodell innebar att 
samla in data med en laserpunktäthet om 0,5-1 punkt per kvadratmeter 
(Lantmäteriet, 2016). 
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1.1.2 Höjdtillväxt 

Höjdtillväxten kan studeras genom analys och bildmatchning av 
flygbildsdata över en tidsperiod. Hypotesen, vilken studien utgår från, är att 
en jämförelse mellan höjdutvecklingskurvor framtagna av SLU 2013 
(Johansson, et al., 2013), och höjddata från bildmatchningen, kommer 
resultera i en metod att utläsa brösthöjdsålder (brhå) samt SI, via fjärranalys. 
Den tilltänkta fjärranalysmetoden genererar en medelhöjd i de undersökta 
bestånden, vid traditionell ståndortsbonitering används övre höjd. Den övre 
höjden skattas genom användning av den 90:e höjdpercentilen. 

Med höjdpercentil menas den höjd inom ett område, till exempel en 
rastercell, under vilken en viss andel av punkterna i trädskiktet återfinns; 10 
% av punkterna finns under den tionde percentilen, h10, 20 % ligger under 
h20 och så vidare upp till h100 som motsvarar den högsta punkten. Det 
starkaste sambandet med skogens övrehöjd finns i regel kring h90. h100 
undviks ofta då den är känslig för enstaka höga träd och felaktiga 
höjdpunkter, och därmed även är mer beroende av punkttätheten än de lägre 
percentilerna. Vid beräkning av höjdmått med hjälp av laserdata, används i 
regel enbart vegetationsträffar över en tröskel på ca 2 m över marken, för att 
undvika att returer från mark och låg vegetation påverkar måtten (Nordkvist 
& Olsson, 2013). 

 
1.2 Intention 

Trädålder är en parameter som i dagsläget är svår att utröna via fjärranalys 
(Sochaa et. al., 2017). Intentionen med studien är att utvärdera en metod för 
skattning av trädålder och SI empiriskt. Metoden är beroende av att det finns 
data om markens höjd över havet samt struktur, framtaget via laserskanning, 
samt att det finns flygbilder i en tidsserie, helst 3 flygningar bakåt eller fler. 
Ett större antal flygningar gör att kvaliteten på de bildmatchade dataseten 
ökar och ett medelfel mellan årtalen kan beräknas. 
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1.3 Syfte och mål 
 
Syftet med studien är att undersöka om det via digitala flygbilder är möjligt 
att skatta trädålder och SI på beståndsnivå, samt att utveckla en metod för 
skattning av trädålder och SI empiriskt. 

Frågeställning: 

·       Med vilken precision kan trädålder och SI skattas? 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Tall- och/ eller grandominerade bestånd (minst 80 % barrträd), från 
T24/G26 och uppåt, i Vetlanda & Nybro kommun, studerades. Endast 
bestånd med logisk höjdtillväxt över tid, då värdena indikerade att 
trädhöjderna steg med stigande ålder, inkluderades i studien. 
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2. Material och metoder 
 
2.1 Distriktsindelning  

Efter att ha studerat distriktsindelningen, med vilken Foran Sverige AB 
arbetar efter, valdes ett distrikt för Vetlanda kommun och ett för Nybro 
kommun (bilaga 1). Distriktens gränser buffrades ut med 2500 meters 
omkrets. En shapefil över de tilltänkta distrikten skickades som 
beställningsunderlag till Lantmäteriet. 

Vetlandadistriktet är beläget i Alseda församling och är till ytan  
ca. 13 500 ha. Laserskanningen utfördes senast 2011 och flygbildsserien från 
2011 är tagen med Digital Mapping Camera (DMC), 2015 och 2017 är tagna 
med Ultra Cam Eagle (UCE). Distriktet i Nybro, beläget i Madesjö 
församling, är till ytan ca 29 000 ha. Laserskanningen utfördes senast 2012 
och flygbildsserien från 2012 är tagen med DMC, 2016 och 2018 är tagna 
med UCE (bilaga 2). Eftersom flygbilderna var tagna vid olika tillfällen på 
året, användes tillväxtår. Om flygningen var genomförd innan juni, 
bestämdes tillväxtsäsongen till året innan. 

 
2.2 Beståndsindelning 

Lämpliga bestånd att inventera, valdes ut genom att studera olika typer av 
rasterdata i Qgis version 3.4.5. Ir-ortofoton användes för att sålla bort 
bestånd med lövandel större än 20 %, och trädhöjdskartor framtagna från 
den senaste flygfotograferingen användes för att hitta ett urval av bestånd 
med en medelhöjd mellan 10–20 m, vilka antogs vara medelålders bestånd 
(bilaga 3). Medelålders bestånd valdes för att enkelt kunna se en tillväxt 
över tid, tillväxten antogs således vara högre i medelålders bestånd, jämfört 
med äldre. Markskuggningskartor användes för att sålla bort 
torvmarksområden. Analysen genererade lämpliga medelålders bestånd på 
frisk eller fuktig mark med en stor andel barrträd, minst 80 % (bilaga 4). 
Bestånden ritades in med polygoner, vilka buffrades in innanför verklig 
beståndsgräns. Totalt tolkades 110 bestånd. Shapelagret konstruerades med 
en attributtabell, i vilken trädslagsfördelningen kunde registreras som tall, 
gran och löv i procentform. Kolumner för att ange medelhöjd, medelålder 
samt en generell kommentar om aktuellt bestånd konstruerades. Efter att 
bestånden var bestämda slumpade Qgis ut tre numrerade provytor inom 
varje bestånd  

 
2.3 Forans databearbetning 

Flygbilderna bearbetades av Foran med hjälp av ett program framtaget av 
Spacemetric ab. Bearbetningen kräver indata i form av digitala flygbilder 
tagna med UCE eller DMC kamera, samt orienteringsdata (koordinater, 
flyghöjd m.m.). Programvaran gör en bildmatchning mellan bilderna och 
skapar en höjdpunkt per pixel, vid flygbilder med 0,5 m pixeltäthet, blir det 
således fyra höjdvärden per kvadratmeter. Därefter bearbetas höjdvärdena 
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genom olika algoritmer, vilka tar fram den 90:e percentilen av höjdvärdena. 
Resultatet blir ett vektorlager med 12,5 m x 12,5 m upplösning, där varje 
pixel är angiven som ett höjdvärde, inom den 90:e percentilen. 

 
2.4 Fältarbete 

I fält registrerades trädslagsblandningen av tall, gran och löv i procentform 
samt en kommentar om aktuellt bestånd (bilaga 4). Kommentarer som 
registrerades var tidigare synlig skötsel, t.ex. om beståndet nyligen var 
gallrat, eller något som gjorde att beståndet stack ut, t.ex. delvis avverkat, 
stormskador, luckor eller stor bonitetspridning. I den första provytan inom 
varje bestånd, mättes höjden på det grövsta trädet inom relaskoperad yta, 
med lasermätare, (Nikon Forestry Pro och Haglöf L5). Brhå bestämdes 
genom att borra med tillväxtborr, 1,3 m från marken, i det grövsta trädet. 
Vid den andra och tredje provytan mättes höjd på de grövsta träden. Alla 
mätvärden registrerades i attributtabellen via en fältdator, Panasonic 
Toughpad fz-g1.  

 
2.5 Sammanställning av mätdata från fält 

De fältinventerade beståndens data klipptes ut från attributtabellen i Qgis 
och klistrades in i en sammanställning i Microsoft Excel. En beräkning av 
beståndens SI (övre höjd vid vald referensålder) gjordes med hjälp av 
formeln: 

𝐻𝐻2 = (𝐻𝐻1 + 𝑑𝑑 + 𝑟𝑟)/[2 +
4 × 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 × 𝐴𝐴2𝑏𝑏2

(𝐻𝐻1− 𝑑𝑑 + 𝑟𝑟] ] 

𝑑𝑑 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 × 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏2 

𝑟𝑟 =  [(𝐻𝐻1 − 𝑑𝑑)2 + 4 × 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 × 𝐻𝐻1 × 𝐴𝐴1𝑏𝑏2]0,5 

 
H1 = mätt övre höjd 
A1 = mätt totalålder  
H2 = övre höjd vid vald referensålder 
A2 = referensålder  
(för gran minskas A1 och A2 med 3 år) 
asi, beta, b2 = parametrar, vilka är skattade trädslagsvis enligt nedanstående 
tabell (Ekö, et al. 2013): 
 
Parameter Gran Tall 
asi 10 25 
beta 1495,3 7395,6 
b2 -1,5978 -1,7829 
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2.6 Sammanställning av bildmatchade data 

Vektorfilen med de bildmatchade höjdvärdena klipptes efter de redan 
framtagna beståndsshaperna, klippningen gjordes i Qgis med hjälp av 
SAGA interception verktyg. Klippningen medförde att allt data inom 
bestånden genererade en ny vektorfil, med de inom bestånden angivna 
bildmatchade höjdvärdena. Varje bestånds bildmatchade höjdvärden 
kopierades över till sammanställningen i Excel (bilaga 4). För varje bestånd 
beräknades medianvärde, utifrån den 90:e percentilen, från varje flygårs 
höjdvärden, vilket genererade övrehöjdsvärden. Övrehöjdsvärdena matades 
in i en formel, med kurvanpassning i Excel. Excelfilen för kurvanpassning 
konstruerades i samarbete med Johan Lindeberg, universitetslektor på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Kurvanpassningsfilen är konstruerad för att göra 
en kurvanpassning mot höjdutvecklingskurvorna, framtagna av SLU 2013, 
med hjälp av tillväxtår samt höjddata. Formeln nedan användes för att 
beräkna åldrar utifrån skattade övre höjder och antagna SI:n, vilket är 
samma formel som användes för att ta fram SI på de fältinventerade 
provytorna fast omvänd, för att kunna identifiera det SI som gav bäst 
kurvanpassning. Formeln är omvänd för att kunna skatta SI och ålder utifrån 
bildmatchade höjdvärden. En formel för gran samt en för tall användes, 
parametrarna är de samma som ovan i tidigare beräkningar, enligt nedan: 

Tall 

𝐴𝐴1 = (
�(𝐻𝐻2 −𝐻𝐻1) + �(𝐻𝐻2 − 𝑑𝑑)2 + 𝐻𝐻2 ∗ 4 ∗ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴2𝑏𝑏2�

2
− (𝐻𝐻1 − 𝑑𝑑)2

4 ∗ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝐻𝐻1
)1/𝑏𝑏2 

Gran 

𝐴𝐴1 = (
�(𝐻𝐻2 −𝐻𝐻1) + �(𝐻𝐻2 − 𝑑𝑑)2 +𝐻𝐻2 ∗ 4 ∗ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴2𝑏𝑏2�

2
− (𝐻𝐻1 − 𝑑𝑑)2

4 ∗ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝐻𝐻1
)1/𝑏𝑏2 + 3 

Kurvanpassningen i Excell gjordes genom att åldrar beräknades utifrån de 
skattade övre höjderna från respektive flygtillfälle för ett antal olika 
ståndortsindex. För respektive ståndortsindex jämfördes sedan skillnaderna i 
skattade åldrar mellan olika flygtillfällen, med tidsskillnaden i år mellan 
flygtillfällena. Om ett för lågt SI användes, blev åldersskillnaderna större än 
tidsskillnaderna mellan flygtillfällena, och tvärt om för ett för högt SI. 
Genom regressionsanalys av kvadratsummorna för skillnaderna mellan 
skattade åldrar och tidsskillnaden mellan flygtillfällena (för olika SI), 
identifierades det SI som gav lägst kvadratsumma av dessa differenser, och 
därmed gav den bästa kurvanpassningen. Detta SI användes sedan för 
beräkning av ålder vid tillfället för det senaste flygtillfället, utifrån vilket en 
skattad ålder för inventeringstillfället kunde beräknas. Utifrån skattat SI och 
den skattade åldern, kunde sedan en övre höjd för respektive bestånd vid 
inventeringstillfället skattas, med hjälp av tidigare angivna funktioner. Som 
ett mått på hur väl kurvorna kunde anpassas, beräknades medelvärden av 
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skillnaderna mellan skattade åldrar och tidsskillnaden mellan flygtillfällena i 
procent av medelvärdet för tidsskillnaden mellan flygtillfällena. 

Flygbilderna var tagna med två olika kameror vilkas mätvärden också 
analyserades, och varefter det konstaterades att höjder framtagna från UCE 
gav ett bättre R2-värde. För Alseda valdes tillväxtsäsongerna 2014 samt 
2017 och för Madesjö 2014, 2015 och 2018. 

 
2.7 Vidare analys av data 

Bestånd med ologisk tillväxt, för hög lövandel eller felaktig talföljd 
exkluderades. Vidare beräknades spridningsmått, variationsvidd på 
spridningsmåttet, varians, standardavvikelse, medelavvikelse vid den 10:e 
och 90:e percentilen, samt medelavvikelsen i förhållande till 0, där de 
fältinventerade värdena är lika med 0. Bestånd där åldrarna skiljde sig 
mycket mellan fält och skattad ålder, sammanställdes separat i ett försök att 
urskilja vad som orsakat felen.  
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3. Resultat 
 
Totalt inventerades 65 bestånd, efter vidare analys av beståndsvärden var det 
slutligen 50 bestånd som valdes ut för studien. Ett av bestånden fick plockas 
bort på grund av för hög lövandel. 14 bestånd plockades bort på grund av att 
höjdvärdena var ologiska med bland annat minskning i höjd med ökad ålder, 
samt att det blev en alltför stor medelavvikelse vid skattning i Excel. Se 
bestånd samt beståndsdata i bilaga 4.   
 
Spridningsmåtten (differens max och min) för brhå visar att metoden 
överskattade som mest med 59 %, och underskattade som mest med 33 %. 
Vad gäller spridningsmåtten för SI, konstaterades att SI överskattades som 
mest med 16 %, och underskattades som mest med 21 %. Då SI är beroende 
av rätt brhå, kan spridningen hänföras till spridningsintervallet för brhå. 
Spridningsmåttet gällande övre höjd, visade att den som mest överskattades 
med 9 %, och underskattades som mest med 21 %. 
Mellan den 10:e och 90:e percentilen, beräknas 80 % av mätvärdena. För 
brhå konstaterades att 28 % av mätvärdena underskattas, och 14 % 
överskattas. Vad gäller SI underskattas 80 % mätvärdena med 11 %, och 11 
% överskattas. Även övre höjden underskattas 80 % mätvärdena med 18 %, 
och ingen överskattning har gjorts. Då extremvärdena sållas bort med hjälp 
av percentilerna, indikerar metoden ett mer tillförlitligt resultat. 
Beräkning av medelavvikelsen från 0, visar att åldrarna underskattas med ca. 
5,5 år. SI underskattas med ca. 1,9 m, och övre höjden underskattas även den 
med ca. 2,47 m.  
En signifikansanalys (T-test), visar att åldrarna är signifikant skilda från 0, 
då p-värdet var 0,0054, vilket visar att 7 % underskattas. De övre höjderna är 
även de signifikant skilda från 0, då p-värdet var 0,0004, vilket visar att 8,8 
% underskattas. Däremot vad gäller värdet för SI, vilket blev 0,3855, kan det 
inte sägas att det är signifikant skilt från 0. Samtliga resultat från de olika 
beräkningarna visas i tabell 1.  
  
Tabell 1. Differenser i antal enheter samt i procentform. En under- respektive överskattning kan utläsas för de olika 
variablerna via tabellen, då differenserna beskriver hur väl de skattade värdena förhåller sig till de fältmätta. 

 
  

 
 
 
 

Variabel Brhå (år) SI (m) Övre höjd (m) Brhå (%) SI (%) Övre höjd (%) 
Differens Max 19 4 1,32 59% 16% 9% 
Differens Min -16,0 -6,2 -4,3 -33% -21% -21% 
10% (percentil) -9,1 -3,03 -2,87 -28% -11% -18% 
90 % (percentil) 4,1 3,00 0,03 14% 11% -0% 
Medel -5,532 -1,90 -2,47 -7% -1% -8,8% 
P-värde 0,0054 0,3855 0,0004    
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Flygbilder och laserskanning 

Det förekommer vanligen två orsaker till att vegetation ibland felaktigt 
klassificeras som mark vid laserskanning. Det första är begränsningar i 
tekniken för laserskanning, vilka gör att ekon på kort avstånd, ca. 2m, efter 
ett föregående eko inte kan registreras. Det andra är att vegetationen ibland 
är så tät, att laserpulserna inte kan tränga igenom vegetationen till marken. 
Dessa orsaker genererar ett bortfall av punkter på markytan, vilket kan göra 
att vegetationen ovanför blir klassificerad som mark. Om buskvegetationen 
har blivit klassificerad som mark i utvalda bestånd, kan det orsaka ett brus i 
höjdvärdena. Bruset kan bidra till en lägre förklaringsgrad i studien, gällande 
sambandet mellan skattade värden och facit från fält, samt för bestämmande 
av SI och brhå (Lantmäteriet 2016). 

Medelfelet i höjd, på öppna plana hårdgjorda ytor, ligger på 0,05 meter i 
genomsnitt. Den absoluta lägesnoggrannheten påverkas av två faktorer 
huvudsakligen, bildorienteringen och matchningen av bilderna. 
Bildorienteringen kan generera ett medelfel på ca 1,5 pixel i höjd och 1 pixel 
i plan. Matchningen ger oftast ett bra resultat, men grova fel kan kvarstå 
även efter filtrering. Punkterna i ytmodellen kan därmed förväntas ha ett 
visst medelfel i höjd. Detta medelfel antas också påverka skattningen för 
bestämmande av SI och brhå negativt, men kan antas bli lägre, p.g.a. 
förbättrad teknik och fler antal skanningar i serie i framtiden. 

Skanningen av ett större område kan sällan slutföras vid ett enda tillfälle. 
Om det dröjer mellan de olika skanningstillfällena kan till exempel 
vegetation och vattenstånd förändras. Förändringen innebär att områden 
intill varandra kan se olika ut i data, trots att det är ett homogent landskap. 
Mänsklig påverkan kan också göra att landskapet skiljer sig mellan 
skanningarna, till exempel vägbyggnation eller avverkningar. Kontroller av 
metadata för det aktuella området, om det har skannats i flera sessioner och 
under långa tidsintervall, är avgörande. Aktuell metod är avhängd på att 
undersökta områden har skannats vid ett flertal tillfällen. Ett högt antal 
skanningstillfällen antas sänka medelfelet, förutsatt att tydligt felaktiga data 
sorteras bort innan beräkningar. Eftersom skogsbruket behöver effektiviseras 
för att möta en ökad efterfrågan av skogsråvara, kommer troligtvis 
skanningen att genomföras med tätare intervall. Inte bara skogsbruket har 
nytta av data som kommer från laser- och flygbilder, samhällsnyttan kan 
också antas vara stor.  

 
4.2 Material och metod 

Distriktsindelningen härstammar från Forans upplägg med hur de delar in 
Sverige i olika pusselbitar, vilket passade in i studiens syfte. Vad gäller 
beståndsindelningen var den avhängd på att kunna identifiera medelålders 
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bestånd med rätt trädslagsblandning och med boniteter som klarade studiens 
avgränsning. Tanken med medelålders bestånd på medelgoda till goda 
boniteter var att möjliggöra en tydlig differens under beräkningarna av 
höjdtillväxten. Ett antagande som gjordes gällande äldre skog på sämre 
bonitet var att den växer mindre varje år. En sämre höjdtillväxt, genererar 
liten eller ingen detekterbar differens vid beräkningar av höjddata. 
Detsamma gäller torvmarksområden, vilka ansågs ha för låg tillväxt för 
studiens syfte, samt bestånd med stora variationer i terrängen, vilket också 
kan medföra att bonitetsskillnaderna blir för stora. Tanken med att undvika 
en hög lövinblandning var dels för att lövträden har en annorlunda 
tillväxtcykel jämfört med barrträden. Lövträden kan också vara svåra att 
identifiera via bildmatchning, under avlövad säsong, vilket leder till 
ofullständiga höjddata för bearbetning och beräkning.  

Buffringen innanför verklig beståndsgräns för att undvika eventuell 
kantzonseffekt ansågs motiverad då kantzonseffekter kan, allra helst i 
mindre bestånd, påverka medianvärdena i negativ riktning. Eftersom 
höjddata var indelat i 12,5 x 12,5 meters rutnät gjorde buffringen att endast 
önskvärda höjdvärden från det aktuella beståndet var med i beräkningen.  

Vid analys av höjdvärdena från Forans bildmatchning framkom att vissa av 
bestånden hade en ologisk höjdtillväxt över tid. Exempelvis kunde 
medianhöjden för 2015 vara högre än medianhöjden för 2017. Dessa bestånd 
sorterades bort då de uppenbarligen skulle ge felaktiga resultat. Likaså 
uppenbarades det att vissa flygår innehöll felaktiga data, något som gick att 
hänvisa till bildmatchningen. Detta problem orsakade en förlust för Alseda-
distriktet, där endast två flygår höll rätt kvalitet för studiens syfte. Det finns 
stora svårigheter med att bildmatcha flygbilder, samtidigt som laserdata 
kommer generera högre tillförlitlighet (Hedberg, 2019). 

Troligtvis hade ett ökat antal bildmatchade höjdvärden gett en bättre bild av 
beståndens tillväxt. Tillväxten är beroende av förutsättningar, så som regn, 
värme och solljus. Förutsättningarna varierar från år till år och ett ökat antal 
höjdvärden hade gett en bättre spegling av beståndets tillväxt.  

Metoden för datainsamling innehåller flertalet parametrar som kan anses 
vara svåra att få ett exakt värde på. Vid borrning av trädets brösthöjdsålder 
gäller det att välja ut ett träd som är representativt för beståndet, samt att 
räkna ut en exakt ålder. Brhå ska sedan räknas om till totalålder med 
ålderspålägg som är avhängt på beståndets bonitet. Bättre hade varit om 
planteringsåret hade varit känt. Den övre höjden som inhämtades i fält ger 
också svagheter i analysen, eftersom enbart max tre träd per bestånd mättes 
för att bestämma en övrehöjd. Om provytorna varit belägna på de parceller 
som användes vid framtagningen av de nya höjdutvecklingskurvorna, hade 
det medfört att totalåldern hade varit känd, samt att en mer exakt övre höjd 
hade kunnat användas som jämförelse.  
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Metoden för framtagning av höjdvärden via bildmatchning hade även den 
kunnat förfinas. Punktmoln framtagna via laserskanning är mer träffsäkra än 
punktmoln från bildmatchning (Hedberg, 2019). Problemet är att endast 
mindre delar av landet har mer är en skanningstidpunkt, metoden kräver 
minst två höjdvärden i serie. 

Det nationella höjddatat, vilket låg till grund för att beräkna markens höjd 
och struktur, flögs med endast ca. 0,5 laserpunkter per m2. De kommande 
laserskanningarna som lantmäteriet utför, kommer skannas med en 
punktäthet om ca 2 pixlar per kvadratmeter. En högre punkttäthet kommer 
göra att marken kan skattas mer precist, då fler punkter har chans att tränga 
igenom vegetationen och ge fler markträffar. 

 
4.3 Resultatdiskussion 

 
Som visas i resultaten är spridningen relativt hög, men då extremvärdena 
sorteras bort, är resultatet markant bättre. Extremvärdena har troligtvis 
uppkommit genom fel i de bildmatchade höjderna, vilket har bidragit till en 
missvisande kurvanpassning.  Resultatet visar på en underskattning av 
resultatet från de bildmatchade höjderna. Underskattningen ser ut att vara 
systematisk och kan bero på en underskattad övrehöjd vid bildmatchning. 
Vid bildmatchningen användes den 90:e percentilen för att spegla övre höjd, 
kanske hade resultatet blivit mer liktydigt om en högre percentil använts. 
Eftersom höjderna är väsentliga värden i studien, medför de att en 
underskattning konstateras även gällande SI och ålder. De fältinventerade 
höjdvärdena och åldrarna är heller inte helt tillförlitliga, övrehöjden bestäms 
av de 100 grövsta träden per hektar, metoden i studien innefattade endast 
medelvärdet av två träd per bestånd, vilket kan anses för lite för att fastställa 
den rätta övre höjden. Beräkning av åldrar med hjälp av borrkärnor kan bli 
missvisande, då det är lätt att räkna fel på antalet årsringar.     
 
Vad gäller de fyra utsorterade bestånden med onormalt stor åldersdifferens, 
kan sägas att det beror på bildmatchingens resultat. Vid djupare analys, kan 
konstateras att de beräknade medianhöjderna inte följer kurvan för aktuellt 
SI. Om höjderna avviker från kurvan, ökar medelavvikelsen, vilket indikerar 
felaktiga data.  
 

4.4 Jämförelse med Socha et. al., (2013) 

Det Socha et. al., (2013) studerade, var att med hjälp av upprepade 
laserskanningar ta fram en modell, tänkt att kunna beräkna unika data 
gällande tillväxt och ståndortsindex över ett större område. I studien 
undersöks ett område på över 70 000 ha, vilket delades in i mindre områden, 
ca. 0,25 ha. Detta medförde att alla typer av bestånd, olika i ålder och 
trädhöjd kom med. I aktuell studie undersöktes möjligheterna på 
beståndsnivå, ca. 1–4 ha storlek. Bestånden valdes ut med hjälp av 
förbättrade laserbilder, där trädhöjden visualiserades i olika färger. 
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Färgsättningen medförde att bestånden enkelt kunde ritas in, och i linje med 
syftet för studien, kunde således medelålders bestånd väljas ut. Men 
intensionen och förväntningarna var de samma, att med hjälp av upprepade 
flygningar kunna jämna ut medelfelen i höjdmätningarna.  
Socha et. al., (2013) konstaterade att deras olika modeller för beräkning av 
tillväxt och SI, kunde förklara ca. 99 % av variationerna, baserat på R2-
värdet. Aktuell studie förklarar variationerna i övre höjd, brhå och SI med 
betydligt lägre resultat. Det som bör beaktas är att Socha et. al., (2013) 
använde en avancerad metod för att sortera bort felaktiga beståndsdata innan 
vidare beräkningar genomfördes. En bra metod och en förbättringspotential, 
vilken skulle kunna implementeras i en förlängning av aktuell studie. Dock 
ansågs arbetet med en liknande metod inte vara i linje med kraven för ett 
examensarbete på kandidatnivå, då arbetsbördan hade överstigit 
grundkravet. Den utsortering som genomfördes anses ändå adekvat för att 
uppnå ett reliabelt resultat.  

  
4.5 Slutsats 
 

Syftet med studien får anses uppfyllt, dock hade studien tjänat på en bättre 
metod för att sålla bort felaktiga data innan analys. Generaliserbarheten är 
god, med hjälp av kurvanpassningen där formler för övrehöjdsbonitering 
används, bör bestånd med liknande karaktär kunna analyseras via flygbilder. 
En grundförutsättning för analys är dock att formeln i Excel anpassas till rätt 
huvudträdslag samt tillväxtår. Studien är i högsta grad aktuell och ligger i 
tiden, och med hjälp av återkommande laserskanning istället för flygbilder 
kommer metoden att kunna förbättras avsevärt. Vad gäller svaret på frågan 
om precisionen, kan sägas att den uppfyller intensionen med studien. Vidare 
studier kommer självfallet att bidra till en mer generaliserbar metod, vilken 
kommer bidra till en högre precision. Framtiden få utvisa användarbarheten i 
aktuell metod, men med största sannolikhet kommer allt fler skogliga 
inventeringar utföras bakom ett skrivbord. Absolut kommer det krävas 
kontroller i fält, men inte med samma krav gällande mätfrekvens. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Indelning av distrikt 

Bilaga 2: Flygbildsdata till bildmatchning 

Bilaga 3: Trädhöjdsbild från laserskanning 

Bilaga 4: Inventerade bestånd
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Bilaga 2  
 
Alseda: 
2009 
Ur block 09D48:  77st 
       Shortnr  Area  Strip Image  antal time(utc)   Date    Aircraft Camera 
          2    09d48     2  54-42    13    09:46    2009_04-24  SE_LZX  DMC008  
          3    09d48     3  42-56    15    10:11   2009_04-24  SE_LZX  DMC008  
         94    09d48     4  57-42    16    10:36   2009_04-24  SE_LZX  DMC008  
          5    09d48     5  56-43    14    12:49   2009_04-24  SE_LZX  DMC008 
         96    09d48     6  43-54    12    13:09   2009_04-24  SE_LZX  DMC008 
         97    09d48     7  49-43     7    13:32   2009_04-24  SE_LZX  DMC008 
2011 
Ur block 11i248:  77st 
       Shortnr  Area  Strip  Image  antal time(utc)  Date   Aircraft  Camera 
          2    11I248    2   18- 6    13    0923    110508   SE-LZX   DMC008 
          3    11I248    3    6-20    15    0900    110508   SE-LZX   DMC008 
          4    11I248    4   21- 6    16    0842    110508   SE-LZX   DMC008 
          5    11I248    5    7-20    14    0824    110508   SE-LZX   DMC008 
          6    11I248    6   18- 7    12    0806    110508   SE-LZX   DMC008 
          7    11I248    7    7-13     7    0748     110508   SE-LZX   DMC008 
2013 
Ur block 13i248:  79st 
       Shortnr  Area  Strip  Image  antal time(utc)  Date   Aircraft  Camera 
          2    13i248    2   10- 6     5     0815   130828   SE-LZX   DMC008 
         92    13i248    2   18-10     9     1202   130827   SE-LZX   DMC008 
          3    13i248    3    6-10     5     0821   130828   SE-LZX   DMC008 
         93    13i248    3   10-20    11     1145   130827   SE-LZX   DMC008 
          4    13i248    4   21- 6    16     1128   130827   SE-LZX   DMC008 
          5    13i248    5    7-20    14     0629   130607   SE-LZX   DMC008 
          6    13i248    6   18- 7    12     0645   130607   SE-LZX   DMC008 
          7    13i248    7    7-13     7     0702   130607   SE-LZX   DMC008 
 
 
2015 
Ur område 15i224: 100st 
       Shortnr Area  Strip  Image    antal riktn time    Date    Camera 
          3   15i224    3  0591-0604   14   S-N  1109  150420ss  UCE097 
          4   15i224    4  0564-0580   17   N-S  1053  150420ss  UCE097 
          5   15i224    5  0425-0441   17   S-N  1031  150420ss  UCE097 
          6   15i224    6  0398-0414   17   N-S  1014  150420ss  UCE097 
          7   15i224    7  0261-0274   14   S-N  0953  150420ss  UCE097 
          8   15i224    8  0235-0247   13   N-S  0936  150420ss  UCE097 
          9   15i224    9  0094-0101    8   S-N  0915  150420ss  UCE097 
2017 
Ur område 17i224: 100st 
Område Stråk   Bildnr    riktn   Antal    Kamera    Datum        GPS-tid 
17i224   3    2345-2358   N-S     14       UCE97    170521ss     12:30 
17i224   4    2369-2385   S-N     17       UCE97    170521ss     12:48 
17i224   5    2508-2524   N-S     17       UCE97    170521ss     13:05 
17i224   6    1451-1467   S-N     17       UCE97    170520ss     10:56 
17i224   7    1421-1434   N-S     14       UCE97    170520ss     08:46 
17i224   8    1282-1294   S-N     13       UCE97    170520ss     08:30 
17i224   9    1262-1269   N-S      8       UCE97    170520ss     08:12 
 
Madesjö: 
2009-2010   108st 
Ur block 09A48_a3: 33st 
       Shortnr  Area    Strip Image antal time(utc)   Date    Aircraft Camera 
         51    09a48_A3   51  53-66   14   08:45   2009_04-23  SE_LZX  DMC008 
         53    09a48_A3   53  68-50   19   08:28   2009_04-23  SE_LZX  DMC008 
Ur block 09D48:  8st 
       Shortnr  Area   Strip Image  antal time(utc)   Date    Aircraft Camera 
    10    09d48    10    3-10    8    09:04   2009_04-25  SE_LZX  DMC008 
Ur block 10B48: 67st 
       Shortnr  Area  Strip Image antal time(utc) Date      Aircraft Camera 
          1    10B48    1   45-20   26   06:44   2010-06-03  SE_LZX  DMC008  
          2    10B48    2   22-45   24   07:00   2010-06-03  SE_LZX  DMC008  



 

 

 

          3    10B48    3   37-26   12   07:20   2010-06-03  SE_LZX  DMC008  
          4    10B48    4   29-33    5   07:39   2010-06-03  SE_LZX  DMC008 
2012 
Ur block 12B248: 107st 
      Shortnr  Area   Strip   Image  antal time(utc) Date   Aircraft  Camera 
        911    12B248    11   65-52   14    09:19   120405   SE-IUV   DMC008 
        913    12B248    13   50-75   26    09:31   120405   SE-IUV   DMC008 
         14    12B248    14   73-48   26    09:46   120405   SE-IUV   DMC008 
         15    12B248    15   44-67   24    10:05   120405   SE-IUV   DMC008 
         16    12B248    16   53-42   12    10:25   120405   SE-IUV   DMC008 
         17    12B248    17   39-43    5    10:42   120405   SE-IUV   DMC008 
 
2014 
Ur område 14B224: 170st 
       Shortnr  Area   Strip    Image   riktn antal time     Date     Camera 
          15   14B224    15   1485-1495  N-S   11   0640   140522ss   UCE097 
          17   14B224    17   1610-1637  S-N   28   0712   140522ss   UCE097 
          18   14B224    18   1704-1732  N-S   29   0734   140522ss   UCE097 
          19   14B224    19   1842-1857  S-N   16   0759   140522ss   UCE097 
          19   14B224    19   2091-2104  S-N   14   0915   140522ss   UCE097 
          20   14B224    20   1862-1868  N-S    7   0814   140522ss   UCE097 
          20   14B224    20   2070-2090  N-S   21   0901   140522ss   UCE097 
          21   14B224    21   1978-1999  S-N   22   0838   140522ss   UCE097 
          22   14B224    22   2181-2193  N-S   13   0927   140522ss   UCE097 
          23   14B224    23   2285-2293  S-N    9   1152   140522ss   UCE097 
2016 
Ur område 16B224: 168st 
       Shortnr  Area   Strip    Image   riktn antal time     Date     Camera 
          15   16B224    15   1365-1375  S-N   11   08:16   160412ss   UCE097 
          17   16B224    17   1452-1479  N-S   28   08:38   160412ss   UCE097 
          18   16B224    18   1591-1619  S-N   29   09:02   160412ss   UCE097 
          19   16B224    19   1686-1714  N-S   29   09:26   160412ss   UCE097 
          20   16B224    20   1820-1846  S-N   27   09:48   160412ss   UCE097 
          21   16B224    21   1917-1938  N-S   22   10:11   160412ss   UCE097 
          22   16B224    22   2031-2043  S-N   13   10:32   160412ss   UCE097 
          23   16B224    23   2132-2140  N-S    9   10:52   160412ss   UCE097 
 
2018 
Ur område 18B224: 168st 
Område Stråk   Bildnr     Antal   Kamera    Datum      GPS-tid Flygriktning  
18b224  15    5183-5193    11      UCE058    180803oa     09:00   S-N 
18b224  17    5270-5297    28      UCE058    180803oa     09:26   N-S 
18b224  18    5410-5438    29      UCE058    180803oa     10:01   S-N 
18b224  19    5505-5533    29      UCE058    180803oa     10:27   N-S 
18b224  20    5670-5696    27      UCE058    180803oa     11:09   S-N 
18b224  21    3061-3082    22      UCE058    180724oa     07:16   N-S 
18b224  22    3175-3187    13      UCE058    180724oa     07:44   S-N 
18b224  23    5981-5989     9      UCE058    180808oa     08:32   S-N 
      Summa Madesjo:  2*721 st bilder  (DMC=215st, UCE=506st)   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3  
 
Trädhöjder från laserskanning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 
 
 

 

Fältinventerade värden Trädslagsblandning Bildmatchade median höjder UCE (använda höjder markerade) Värden från kurvanpassning Differans
Övre höjd Br ålder Totalåder SI Tall Gran Löv Höjd 1 Höjd 2 Höjd 3 Skattat SI Skattad BhDiff SI Diff Bhå SI Ålder

14 20 27 G 35 0 100 0 9,96 11,33 G 33 19 -2,0 -1 -6% -5%
12,5 18 24 G 35 20 80 0 9,17 10,46 G 32 14 -3,0 -4 -9% -22%
11,5 17 24 G 34 100 7,83 9,26 G 34 12 -0,5 -5 -1% -28%
18,8 30 37 T 31 100 0 0 14,485 15,61 T 31 23 -0,2 -8 -1% -25%
15,4 20 27 T 33 30 20 50 11,56 12,83 T 31 17 -2,0 -3 -6% -15%
20,2 37 44 T 30 100 17,47 18,605 T 33 22 3,1 -15 10% -41%
15,9 27 34 T 30 70 30 0 11,71 12,91 T 30 19 0,3 -9 1% -31%
20,5 41 49 T 29 100 0 0 17,61 18,46 T 29 32 0,3 -9 1% -22%
13,1 19 26 T 31 60 30 0 9,32 10,57 T 30 15 -1,1 -4 -4% -20%
16,3 29 36 T 29 100 0 0 13,51 14,58 T 29 23 -0,2 -6 -1% -21%
12,8 19 26 G 34 90 10 8,68 9,68 G 30 20 -4,2 1 -12% 5%
16,3 24 31 G 35 0 100 0 14,78 15,715 G 33 29 -1,7 5 -5% 21%
19,2 50 58 T 25 100 0 0 19,535 19,915 T 27 62 2,0 12 8% 24%
14,1 23 30 G 32 0 100 0 12,82 13,88 G 30 23 -2,0 0 -6% 0%
15,8 43 51 T 24 95 5 13,77 14,14 15,18 T 25 37 1,6 -6 7% -14%

15,33 30 37 T 28 95 5 12,715 12,8 14,24 T 29 27 1,2 -3 4% -10%
15,83 38 45 G 29 10 85 5 12,74 12,47 13,02 G 24 41 -4,6 3 -16% 8%

16,6 35 42 G 30 100 0 0 14,2 14,595 15,645 G 28 39 -2,4 4 -8% 11%
14,33 35 42 T 25 100 0 0 14,21 14,275 15,645 T 29 29 4,0 -6 16% -17%

16 35 42 T 27 100 0 0 13,665 14,61 T 26 32 -0,6 -3 -2% -9%
16,1 35 42 T 27 100 0 0 13,78 12,785 13,55 T 26 32 -0,7 -3 -3% -9%
15,3 38 45 T 25 80 20 0 11,83 12,3 13,65 T 28 27 3,0 -11 12% -29%

16 30 37 T 28 90 5 5 13,63 13,81 15,06 T 28 32 -0,5 2 -2% 7%
15,3 24 31 G 34 0 100 0 13,49 13,935 15,77 G 34 23 0,0 -1 0% -4%
17,6 32 39 T 29 90 5 5 13,91 14,32 15,4 T 27 35 -2,0 3 -7% 9%
17,4 34 41 T 28 90 5 5 14,62 15,025 16,605 T 31 25 3,0 -9 11% -26%
17,8 46 53 G 28 0 95 5 16,81 16,83 17,97 G 30 39 2,0 -7 7% -15%
17,2 45 52 T 25 95 5 0 15,555 15,61 16,76 T 28 35 3,0 -10 12% -22%
15,9 32 39 G 30 0 100 0 11,93 12,34 13,75 G 30 28 0,0 -4 0% -13%
16,3 35 42 G 29 0 100 0 11,56 12,26 13,45 G 32 25 3,0 -10 10% -29%
16,8 25 32 T 32 95 5 0 13,145 13,89 T 26 33 -5,6 8 -18% 32%

15 32 39 T 27 60 30 10 13,71 14,7 T 30 25 3,3 -7 12% -22%
17,7 44 51 T 26 100 0 0 16,875 17,425 T 26 40 0,4 -4 2% -9%
16,5 45 52 T 24 95 5 0 14,36 15,06 T 26 36 1,8 -9 7% -20%
20,4 42 49 T 29 90 5 5 15,13 15,17 16,15 T 26 40 -2,6 -2 -9% -5%
18,5 46 53 G 28 5 95 0 16,59 17,27 G 28 42 0,3 -4 1% -9%

15,75 28 35 G 31 0 100 0 14,43 15,23 16,13 G 30 34 -1,2 6 -4% 21%
17 36 43 G 29 0 100 0 15,49 16,65 G 32 32 2,6 -4 9% -11%

15,3 32 39 G 29 0 100 0 13,315 13,69 14,405 G 23 51 -6,2 19 -21% 59%
14,7 36 43 T 25 75 20 5 12,84 13,065 14,11 T 25 36 0,0 0 0% 0%

18 48 55 T 25 85 10 5 14,38 15,03 16,14 T 28 32 3,1 -16 13% -33%
16,8 35 42 T 27 100 0 0 14,45 14,82 16,07 T 28 32 0,6 -3 2% -9%

17 37 44 T 27 100 0 0 12,41 12,89 13,8 T 24 37 -2,9 0 -11% 0%
16,75 35 42 T 27 100 0 0 13,71 13,39 14,3 T 28 27 0,7 -8 2% -23%

17,3 40 47 T 26 100 0 0 12,99 13,53 14,14 T 23 43 -3,3 3 -13% 8%
17,8 38 45 T 27 100 0 0 13,71 13,98 15,145 T 27 34 -0,4 -4 -1% -11%
17,3 35 42 T 28 70 20 10 13,73 14,33 15,23 T 26 36 -1,9 1 -7% 3%
16,2 40 47 T 25 100 0 0 13,19 13,96 T 26 32 0,7 -8 3% -20%
15,2 38 45 T 25 100 0 0 13,2 13,27 14,22 T 24 39 -0,9 1 -4% 3%
16,5 30 37 G 31 0 100 0 14,36 15,11 G 29 34 -2,1 4 -7% 13%

Bortsorterade  bestånd
Brhå fält Brhå snurrDiff Tall Gran Löv Höjd Höjd Höjd Orsak

40 20 20 10 85 5 12,55 12,485 13,385 Hög medelavvikelse från kurvanpassning
24 34 10 0 95 5 13,92 14,05 14,12 Dålig talföljd, för lite tillväxt
40 26 14 95 5 0 16,65 15,31 15,45 Dålig talföljd samt för lite tillväxt
40 27 13 95 5 0 16,58 15,87 15,85 Dålig talföljd
36 27 9 95 5 0 16,92 15,94 15,81 Dålig talföljd
32 28 4 100 0 0 14,71 12,65 13,33 Dålig talföljd
32 29 3 100 0 0 11,40 11,50 11,46 Dålig talföljd
45 21 24 100 0 0 13,63 13,79 12,94 Dålig talföljd
32 27 5 100 0 0 15,56 15,35 14,25 Dålig talföljd
40 25 15 100 0 0 16,62 16,12 15,79 Dålig talföljd
32 51 19 0 100 0 13,315 13,69 14,405 Hög medelavvikelse från kurvanpassning
34 30 4 100 0 0 17,46 16,37 18,22 Dålig talföljd
48 32 16 85 10 5 14,38 15,03 16,14 Hög medelavvikelse från kurvanpassning
45 26 19 100 0 0 16,07 15,57 15,90 Dålig talföljd
38 13 25 70 0 30 14,42 15,92 Hög lövandel 30%
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