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Sammanfattning 
 

I dag används fjärranalys i stor utsträckning inom skogsbruket för insamling 

av data vid skoglig planering, övervakning och uppföljning. Vanliga data 

från fjärranalys är flyg- och satellitbilder, men på senare år har även data 

från laserskanning tillkommit. Ytterligare en relativt ny metod i skogsbruket 

är att samla in data med hjälp av små obemannade flygplan s.k. drönare. Den 

tekniska utvecklingen inom detta område går fort.  

 

Målet med denna studie var att erhålla svar på om det är möjligt att använda 

drönare vid skogsvårdsplanering. För detta undersöktes vilka parametrar 

som kunde identifieras i bilder tagna från drönare vid inventering av 

återväxt, röjningsbehov och röjningsuppföljning. Även hur olika väderlekar, 

tider på dygnet och omgivande vegetation påverkade bilderna undersöktes. I 

bilderna analyserades parametrarna antal levande och döda plantor/stammar, 

trädslag och skador.  

 

Studien genomfördes genom ett experiment i fält på en fastighet i Västsveri-

ge perioden mars-maj 2014. Tre olika ytor inventerades genom cirkelprov-

ytor i fält samt fotograferades från luften med två olika kameramodeller och 

drönarmodellen DJI Phantom 2. Vid återväxtinventering underskattades 

plantantalet något i bilderna. För röjningsytorna blev skillnaderna mindre 

mellan fältinventering och bilder avseende antalet stammar. Bilderna var i 

de flesta fall av god kvalitét och skillnader som uppstod mellan fältinventer-

ing och bildtolkning förklarades delvis av själva provyteutläggningen. Några 

av de slutsatser som drogs efter försöket var: 

 Bilderna, i synnerhet de tagna med Canon-kameran var tillräckligt skarpa 

för att kunna identifiera de flesta levande plantor och även bedöma träd-

slaget. 

 En kamera med god upplösning kan ge godtagbara bilder även under be-

svärliga fotoförhållanden som exempelvis avtagande dagsljus. 

 Det verkar vara möjligt att i bilder göra bra uppskattningar av antalet röj-

stammar vid inventeringar av röjningsbehov. 

 Det är även möjligt att uppskatta antalet stammar och trädslag i bestånd 

för röjningsuppföljning. 

 Vissa typer av skador kan i bilder identifieras på stammarna före och ef-

ter ett röjningsingrepp. 

 Så länge ljuset är tillräckligt starkt verkar inte tiden på dygnet ha någon 

betydelse för bildernas kvalitet. 
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Abstrakt 
 

En relativt ny metod i skogsbruket är att samla in data med hjälp av små 

obemannade flygplan s.k. drönare. Målet med denna studie var erhålla svar 

på om det är möjligt att använda drönare vid skogsvårdsplanering. Det som 

undersöktes var vilka parametrar som kunde identifieras i bilder tagna ifrån 

drönare vid inventering av återväxt, röjningsbehov och röjningsuppföljning. 

Även hur olika väderlekar, tider på dygnet och omgivande vegetation påver-

kade bilderna undersöktes. Försöket genomfördes genom ett experiment i 

fält med provytor som både fotograferades från luften och inventerades i 

fält. Bilderna blev i de flesta fall av god kvalitet. Antalet plantor underskat-

tades något vid återväxtinventeringen. Skillnaderna mellan bildtolkning och 

fältinventering var mindre för röjningsbestånd. Utifrån resultaten bedöms 

det möjligt att använda drönare vid skogsvårdsplanering.  

 

Nyckelord: Drönare, Skogsvårdsplanering, Fjärranalys, Återväxtsin-

ventering, Röjningsbehov, Röjningsuppföljning 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

I dag används fjärranalys i stor utsträckning inom skogsbruket för insamling 

av data vid skoglig planering, övervakning och uppföljning. Vanliga data 

från fjärranalys är flyg- och satellitbilder, men på senare år har även data 

från laserskanning tillkommit. Genom laserskanning är det möjligt att på ett 

kostnadseffektivt sätt bl.a. uppskatta trädhöjder och virkesförråd. Ytterligare 

en relativt ny metod i skogsbruket är att samla in data med hjälp av små 

obemannade flygplan s.k. drönare. Den tekniska utvecklingen inom detta 

område går fort. Det utvecklas kontinuerligt nya modeller av lättanvända 

drönare och kamerorna blir mindre och tåligare.  

 

Data från fjärranalys användas bland annat för planering och uppföljning av 

skogsbruksåtgärder. Fjärranalys med drönare skulle kunna vara ett kostnads-

effektivt alternativ för insamling av data vid planering och uppföljning av 

skogsvårdsåtgärder såsom kontroll av återväxt, bedömning av röjningsbehov 

och uppföljning av röjning. Exempelvis är återväxtinventering är ett relativt 

tidskrävande arbete i fält, liksom inventering av röjningsbehov då dessa täta 

ungskogar är svårframkomliga med dålig sikt. Alternativ till sådan  

fältinventering finns idag, t ex Skogsstyrelsens helikopterinventeringar av  

föryngringar (Skogsstyrelsen, 2014) och Orgums (2008) fjärranalysbaserade 

återväxtkontroll. Orgum (2008) insamlade data genom en helikopter med en 

avancerad gyroupphängd lodkamera. Bildernas upplösning och kvalitet var 

så bra att det var klart möjligt att räkna plantor och bestämma trädslag i bil-

derna. Med denna helikopterbaserade teknik blev kostnaden för datainsam-

ling dock högre, 175 kr/ha jämfört med 100 kr/ha för fältinventering. 

 

Ett alternativ till helikoptertekniken är drönarna. En liten drönare är relativt 

billig och kan styras av en ensam operatör från marken. Med lämpliga tekni-

ker och metoder skulle det kanske kunna vara möjligt att till en lägre kost-

nad än med helikoptern, erhålla data av tillräckligt god kvalitet. 

 

 

1.2 Metoder för fältinventering vid skogsvård  

 

Inventering (t ex återväxtinventering, inventering av röjningsbehov och 

röjningsuppföljning) av trädens kvalitet och kvantitet är grunden för beslut 

om skogsvård. Traditionellt görs detta genom manuella mätningar i fält 

(Straub et al 2010). Inventeraren kan välja att göra sin inventering som en 

total inventering eller en stickprovsinventering. Majoriteten av alla 

inventeringar i skogsbruket görs genom stickprov (Karlsson & Westman 

1991). Inventeringarna baseras på mätningar i provytor (vanligen 

cirkelprovytor) och storleken på provytorna väljs beroende på vilken typ av 
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inventering som ska utföras. Däremot påverkar inte beståndets storlek vilken 

storlek provytan ska ha (Karlsson & Westman 1991). 

 

Provytorna läggs ut i ett bestånd antingen objektivt eller subjektivt. Vid en 

objektiv provyteutläggning läggs ytorna vanligen ut systematiskt i ett 

kvadratiskt mönster. Avståndet mellan provytorna kan bestämmas med en 

hjälptabell utifrån beståndets areal och antalet provytor som ska läggas ut 

(Karlsson & Westman 1991). Ju fler provytor som läggs ut i beståndet desto 

noggrannare blir uppskattningen. Emellertid blir inventeringen mer 

tidskrävande och kostsam.  

 

Ett alternativ till objektiv provyteutläggning är att provytorna läggs ut 

subjektivt i beståndet. Då läggs provytorna ut i vad som uppfattas som 

representativa områden för beståndet och de kanske glesaste och tätaste 

områdena i beståndet sorteras bort. Det medelvärde som framräknas för be-

ståndet är ganska nära sanningen, men kanske inte helt korrekt. Med en 

subjektivt utläggning finns risken för systematiska fel i uppskattningarna. Å 

andra sidan är detta en mer tidseffektiv metod eftersom det behövs färre 

provytor per bestånd (Karlsson & Westman 1991, Linnéuniversitetet 2010). 

 

 
1.2.1 Återväxtinventering 

"Vid senaste tidpunkt för hjälpplantering ska det i beståndet finnas minst så 

många huvudplantor som behövs för att trygga återväxten av en skog av 

tillfredsställande täthet. Plantorna ska vara i huvudsak jämnt fördelade över 

arealen." (Skogsstyrelsen 2012) (Tabell 1). Om tillräckligt antal plantor 

finns för att återväxten ska vara godkänd, kontrolleras genom en återväxtin-

ventering. En sådd eller planterad föryngring kontrolleras lämpligen 1-3 år 

efter att föryngringen påbörjats (Falk & Söderström 1977, Skogforsk 2014). 

En hjälpplantering har bättre chans att lyckas ju tidigare den sätts in.   

 

Vid en återväxtinventering rekommenderar Skogforsk (2014) att provytorna 

läggs ut objektivt i beståndet. Södra (u.å.) rekommenderar att på hyggen upp 

till 2 ha lämpligen inmäta sju provytor medan Skogforsk (2014) rekommen-

derar 20-30 provytor per bestånd. I varje provyta räknas antalet levande 

plantor och döda plantor, såväl det totala antalet som antalet per trädslag. 

Finns inga plantor att räkna mäts avståndet från provytecentrum till den 

närmsta huvudplantan (Karlsson & Westman 1991). Sveriges 

skogsvårdsförbund (1982) rekommenderar provytor med radien 1,78 m (10 

m
2
) eftersom det blir för tidskrävande att räkna små plantor i en större yta. 

Varje inräknad planta i provytan motsvarar då 1 000 plantor per hektar. 

 

Av det totala antalet plantor bedöms hur många som är huvudplantor. En 

huvudplanta är en planta som beräknas vara kvar efter en tänkt plantröjning. 

Den ska vara av rätt trädslag för det framtida beståndet och vara av god vita-

litet. Minsta tillåtna avstånd mellan två huvudplantor är 0,6 m. Inom 1 m 

radie av en huvudplanta får endast ytterligare en huvudplanta räknas med, 
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maximalt kan fyra huvudplantor per provyta räknas (Karlsson & Westman 

1991). 

 
Tabell 1. Lägsta antal huvudplantor som ska finnas vid senaste tidpunkt  

för hjälpplantering. Källa: Skogsstyrelsen (2012). SI= ståndortsindex. 

Gran Tall 

SI Antal 

plantor/ha 

SI Antal 

plantor/ha 

G36+ 2300 T28+ 2300 

G32 2000 T24 2000 

G28 1800 T20 1700 

G24 1500 T16 1300 

G20 1100 T12 1100 

G16 900   

 

1.2.2 Inventering av röjningsbehov 

Huvudprincipen för när ett bestånd ska röjas är att det ska ske innan de 

tänkta huvudstammarna hämmas i sin utveckling. När detta sker beror på 

trädslag, stamantal och trädhöjd (Bäcke & Liedholm 2000). En vanlig tum-

regel är att en ungskog röjs när den nått en höjd på 2-3 m (Bäcke & 

Liedholm 2000). 

 

Normalt används vid inventering av röjningsbehov provytor med radien 2,82 

m (25 m
2
) (Karlsson & Westman 1991). Inom varje provyta räknas det totala 

antalet stammar. Om två stammar står närmare varandra än en röjklingas 

diameter och är klenare än 2 cm i stubbskäret räknades de som en stam 

(Karlsson & Westman 1991). 

 

Vid inventeringen skiljs det på huvudstammar och röjstammar. Enligt 

Holmen (2008) är en huvudstam en stam som ska ingå i det framtida 

beståndet. Huvudstammar ska vara av ett för ståndorten lämpligt trädslag, 

samt vara bland de kvalitetsmässigt bästa och mest välväxande träden. En 

röjstam är en stam som konkurrerar med huvudstammarna och ska röjas 

bort. Uppskattning av tidsåtgång för röjning baseras på röjstammarnas höjd 

och antal (Karlsson & Westman 1991) (Tabell 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4 
Thomas Fransson 

 

Tabell 2. Hjälptabell för bedömning av tidsåtgång vid röjning. Antal minuter per hektar. 

(Karlsson & Westman 1991). 

Antal röjstammar per hektar 

Medel-

höjd 

m 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

1 89 107 125 143 161 178 195 213 

2 96 121 146 170 194 218 241 263 

3 103 135 167 198 228 257 286 315 

4 110 150 188 226 262 297 331 365 

5 117 163 209 251 293 338 379 413 

6 124 177 230 278 326 378 425 463 

 

1.2.3 Röjningsuppföljning 

Vid en röjningsuppföljning räknas antalet stammar som finns kvar efter en 

röjning och deras fördelning per trädslag. I många fall inventeras också 

kvalitet och skador på träden. Vid en röjningsuppföljning är den 

rekommenderade radien på provytan antingen 5,64 m (100 m
2
)

 
eller 2,82 m 

(25 m
2
) (Karlsson & Westman 1991, Linden & Petersson 2013).  

 

Bäcke & Liedholm (2000) anger intervall för lämpligt stamantal efter 

röjning i granbestånd. På svagare marker rekommenderas ett stamantal efter 

röjning på 1 800-2 100 per hektar, på medelgoda marker 1 900-2 300 per 

hektar och på goda marker 2 400-2 900 per hektar. Detta med en tänkt 

fortsatt skötsel av beståndet med 1-3 gallringar.  

 

 

1.3 Fjärranalys 

 

1.3.1 Fjärranalysmetoder 

Skoglig fjärranalys är ett samlingsnamn för insamling av skoglig 

information från ovan. Fjärranalysmetoderna kan delas in i två kategorier 

beroende på målet med informationsinsamlingen. ABA (area-based 

approaches) behandlar information på beståndsnivå och ITD (individual- 

detection approaches) behandlar information på trädnivå (Hyyppä et al 

2012). 

 

De traditionella fjärranalysmetoderna har varit fotografering från satelliter 

och bemannade flygplan baserade på optisk teknik. Optiska bilder (flygbil-

der, satellitbilder och ortofoton) har många användningsområden. De an-

vänds t.ex. som underlag vid skogsbruksplanläggning, vägplanering och 

traktplanering, för att kontrollera avverkningar (Söderberg 2002), övervaka 

insektsangrepp, stormskador (Skogsstyrelsen 2011) körskador (Lokaleko 

2013) och kulturmiljöskador (Skogsstyrelsen 2014b).   

 

På senare år har den tekniska utvecklingen lett fram till att skogsbruket i 

större omfattning använder laser- och radarteknik, som baseras på aktiva 

sensorer. En fördel med denna teknik är att den är mindre känslig för 



  
 

5 
Thomas Fransson 

 

molntäckning (SLU 2014). Sedan 1991 har det förekommit försök med 

laserskanning av skog i Sverige. Först ut var det helikopterburna systemet 

FLASH, som utvecklades av Försvarets forskningsanstalt (Næsset et al 

2004). Till en början utvecklades tekniken mot att uppskatta äldre bestånds 

medelhöjder, grundytor och virkesförråd. Efterhand har single tree-metoder 

utvecklats som gör det möjligt att uppskatta t.ex. höjder, volymer och 

kronbredder hos enskilda träd samt att identifiera olika trädslag (Næsset et al 

2004). Tekniken har hittills används främst på lite grövre träd (Straub et al 

2010).  Men några studier som utvärderat single tree-metoder har tittat på 

klenare träd (Hyyppä et al 2012, Straub et al 2010). Laserskanning används 

även för att skapa markmodeller, som t.ex. kan ligga till grund för planering 

av drivningsarbete och byggande av skogsbilvägar (Johansson 2013). 

 

Eid et al (2004) jämförde traditionell fototolkning med laserskanning och 

kom fram till att data från laserskanning hade mindre medelfel i uppskatt-

ning av t ex volym per hektar och övre höjd, men datainsamlingen var då i 

princip dubbelt så dyrt. I Norge har laserskanning av skog tillämpats 

kommersiellt sedan 2002. Där uppges laserskanning vara en ekonomiskt 

försvarbar metod, även fast vissa kompletterande mätningar måste utföras 

manuellt (Næsset et al 2004).  

  

 

1.4 Obemannade flygfartyg  

 
1.4.1 Historik 

Redan 1883 togs de första bilderna med obemannade luftfartyg. Då 

användes en drake och en kamera med lång sladd för att styra utlösaren 

(Discovery 2014). På 50-talet uppvisade Windsor (1954) ett radiostyrt plan 

utrustat med en kamera som skulle bedriva fotospaning. Detta plan kunde 

inte landa av sig själv utan fick tas ned med fallskärm. Tiden därefter har de 

flesta obemannade flygfarkoster designats som flygplan. Teknikutveckling-

en drevs i första hand av militären och det är också inom det området 

tekniken nått längst idag. Det snabbaste militära obemannade flygplanet 

flyger idag i mach 4 och har en operationsradie på 5 550 km (PBS NOVA 

2014). Många är tveksamma till att överföra militärteknik till det övriga 

samhället. Emellertid kommer därifrån några av dagens betydelsefulla 

tekniska lösningar som navigationssystemet GPS (Kobra 2014).  

 
1.4.2 Teknik 

Obemannade luftfartyg benämns med flera olika namn som drönare, UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle), RPV (Remotely Piloted Vehicle), UAS 

(Unmanned Aerial Systems) och RPSA (Remotely Piloted Aircraft System). 

RPSA är den förkortning som rekommenderas av International Civil 

Aviation Organisation (Jangren 2013). Benämningen drönare är relativt 

etablerad i Sverige. Att använda förkortningen RPSA skulle kanske vara att 
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föredra, men idag är det en allt för oetablerad förkortning för att väcka 

igenkännande. 

 

I Sverige finns ett antal regler och lagar upprättade för flygning med dröna-

re. Alla flygningar som sker med kommersiella syften och/eller sker utom 

synhåll för piloten är tillståndspliktiga (Transportstyrelsen 2014). Det är 

Transportstyrelsen som har ansvaret för att godkänna obemannade luftfartyg 

och piloter i Sverige, om de används i andra syften än tävling, sport, hobby 

eller rekreation. Det är tillåtet att ta flygbilder som både privatperson och fö-

retagare idag. Emellertid är det inte tillåtet att sprida bilderna, inte ens för 

privat bruk, om inte försvarsmakten granskat bilderna eller om du erhållit ett 

generellt självgranskningstillstånd. Mer om regler, tillstånd och kostnader 

kring flygning och bilder i Bilaga 1 och 2. 

 

Den vanligaste drönaren i skogsbruket är ett s.k. SmartPlane (Figur 1). Den-

na modell väger inklusive kamera 1 kg och har en flygtid på ca 60 minuter. 

Drönaren arbetar på 100-250 meters höjd med hastigheten 40-50 km/h och 

har en räckvidd på 0,5-2,5 km. Drönaren flyger på autopilot, men piloten 

kan när som helst återta kontrollen över den från sin RC-sändare 

(Precisionsskolan 2014). Kameran styrs genom ett navigeringssystem och på 

så vis kan t.ex. hård motvind kompenseras för genom att ta bilder med 

längre tidsintervall.  

 

 
 
Figur 1. Drönare av modellen SmartPlane. Källa: SmartPlane (2014). 

 

En variant av obemannade flygfarkoster är helikoptrar med multipla 

propellrar vars design var flygfärdig redan 1907 (Bouabdallah et al 2004). 

Utvecklingen av lätta borstlösa motorer har gjort dem pålitliga att flyga och 

billigare att bygga. Användningen av s.k. multicoptrar har ökat för ren 

nöjesflygning bl.a. på grund av GPS-styrning som gör det enkelt för 

nybörjare att komma igång. Jämfört med de tidigare radiostyrda 

helikoptrarna har de en bättre lyftkraft och möjlighet till hovring. En 

multicopter kan ha ett valfritt antal armar som kan bära en eller två motorer 

(Gebauer et al 2012). De brukar namnges efter antalet armar; quadrocopter, 

hexacopter, occtocopter osv. (Figur 2 och 3). 
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Figur 2 En quadrocopter (Diydrones 2014)  Figur 3 En occtocopter (Networkworld 2014)  

 

Cornell University (2014) har lyckats ta fram en prototyp till ett styrsystem 

som gör en multicopter “as smart as a bird when it comes to maneuvering 

around obstacles". Den ska då själv kunna leta fram en lämplig rutt mellan 

träden eller genom skadade byggnader, och kan då väja runt hinder så nära 

den inprogrammerade rutten som möjligt för att sedan återta den planerade 

färdvägen. Wenzel et al (2010) gjorde framgångsrika tester i vilka en 

quadrocopter kunde lyfta från ett fordon i rörelse, flyga en förprogrammerad 

bana för att sedan landa på fordonet, som fortfarande var i rörelse. För att 

leda in drönaren mot landningen användes IR-teknik som är billig, men har 

begränsad räckvidd. Richardson et al (2013) har gjort lyckade försök där en 

propellerdriven drönare lyckats landa på ett fordon i rörelse utan att använda 

någon guidesignal mellan fordonet och drönaren.  

 
1.4.3 Skogliga tillämpningsområden 

Både i Sverige och internationellt används inom skogsbruket främst drönare 

av flygplanstyp. Internationellt har man testat flera olika modeller av 

drönare, t.ex. flygplansmodellen Mavick (Wing et al 2013), quadrocopter av 

modellen MD 4-1000 (Knoth et al 2013) och occtocopter av modellen AD-8 

(Wallence et al 2012). I Sverige dominerar drönare från SmartPlane. 

 

I Sverige används drönare till att ta fram flygbilder, ortofoton, 3D-modeller 

av skogen och inventera skador efter insekter och stormar (Skogen 2012). 

Sedan 2014 har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska Cellulosa 

AB undersökt hur SmartPlanes kan användas för att inventera vindfällen. 

Skördarförare fick sedan bilder med koordinatsatta vindfällen och kunde 

lättare optimera körningen samtidigt som färre vindfällen missades jämfört 

med tidigare (SLU 2014b). 

 

Internationellt har flera studier genomförts kring användning av drönare i 

skogsbruket. Exempelvis använde Lisein et al (2013) drönare för att 

uppskatta övre höjden hos olikåldriga ekdominerade bestånd i Belgien och 

Gertzin et al (2012) använde högupplösta bilder från drönare för att bedöma 

krontakets struktur i sina studier om biodiversitet i tyska bokskogar. I 

Skottland har Forestry Commission använt drönare för att identifiera 
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svampangrepp på skog och för att kartlägga stormskador. Vid identifiering 

av svampangrepp eftersöktes främst svampen Phytophora ramorum som 

spridit sig från rhododendron till lärk. I ett förslag från Forestry Commission 

föreslås att varje distrikt borde utrustas med en drönare (The Scotsman 

2014). 

 

Chisholm et al (2013) undersökte möjligheten att använda laserteknik 

monterad på drönare. Slutsatsen var att även om vi inte tekniskt är framme 

idag, så kommer drönare att kunna ersätta många av de inventeringar som 

idag utförs från marken. Det var främst den korta batteritiden och den smala 

bredden i skanningen (3 m) som bedömdes behöva utvecklas. Wallace et al 

(2012) använde i sina försök en mer avancerad laserteknik vid sitt försök. 

Då visade sig att medelfelet vid uppskattningen av trädens höjd blev 0,05 m, 

trädens position 0,44 m och kronvidden 0,25 m. Senare använde Wallace et 

al (2014) laserskanningsutrustning för att identifiera behovet av 

stamkvistning i eukalyptusbestånd.  De lyckades bl.a. bestämma 

grönkronans höjd med en noggrannhet av 0,6 m. Ytterligare 

användningsområde visar Conservationdrones (2014), som bygger och 

använder drönare för att övervaka skogar och djur i utvecklingsländer, och i 

USA används drönare för att ta fram kartunderlag, övervaka skogarnas hälsa 

och skogsbränder (Hinkley & Zajkowski 2011).  

 

1.4.4 Andra tillämpningsområden 

Förutom att obemannade farkoster har tillämpningsområden i skogsbruket 

finns flera försök och idéer kring hur de skulle kunna användas för helt 

andra ändamål. I Japan användes t.ex. en radiostyrd helikopter för att 

inventera laxbestånd. I bilderna tagna från 30 meters höjd kunde enskilda 

fiskar identifieras och räknas och resultatet av fjärranalysen och traditionell 

inventering var likvärdiga (Kudo et al 2012). SAAB har utvecklat en familj 

av drönare (Skeldar), om 5 olika farkoster som väger mellan 45- 600 kg 

(SAAB Group 2014). Dessa kan utrustas med radar, värmekamera och 

sökljus och kan användas bland annat av räddningstjänsten för att övervaka 

skogsbränder, större olyckor och genomföra eftersök av försvunna personer 

(Martinsson 2014). Huvuddelen av den navigeringsteknik som finns i 

Skeldar finns också i multicoprar för privat bruk, om än mindre avancerad.  

 

 

1.5 Syfte och mål 

 

Det finns emellertid frågetecken kring exakt vad som skulle kunna vara 

möjligt att identifiera i bilder tagna av drönare vid skogsvårdsplanering. 

Vidare är det osäkert hur sådana bilders kvalitet varierar med olika 

väderleks- ljus- och markförhållanden. Om det är möjligt att använda dröna-

re vid skogsvårdsplanering, skulle detta kunna vara en arbetsbesparande och 

på sikt en kostnadsbesparande metod. Det har gjorts ett fåtal studier kring 

bildtolkning av plant- och ungskogar, bl.a. av Orgum (2008). I den studien 
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talade kostnaden för helikoptern emot en bred praktisk användning. Skulle 

det vara möjligt att använda drönare till en lägre kostnad än med helikoptern 

och erhålla data av god kvalitet? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka parametrar som kan 

identifieras i bilder tagna ifrån drönare vid inventering av återväxt, 

röjningsbehov och röjningsuppföljning. Vidare undersöks hur olika väder-

leks-, ljus- och markförhållanden påverkar bildernas kvalitet. I bilderna ana-

lyserades parametrarna antal levande och döda plantor/stammar, trädslag 

och skador. 

 

Målet var att erhålla svar på om det kan vara möjligt att använda 

drönarteknik vid skogsvårdsplanering. 

 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Eftersom försöket gjordes inom ramen för en kandidatuppsats om 15 hp fick 

ett antal avgränsningar göras. Studien avgränsades geografiskt till ett studie-

område i sydvästra Sverige. Studien avgränsades där till bestånd som plante-

rats med gran, vilket är det trädslag som huvudsakligen använts vid skogs-

föryngring inom studieområdet de senaste åren. Studien genomfördes våren 

2014 och de markförhållanden som studerades inkluderade därmed de som 

råder mellan månaderna mars och maj. I studien undersöktes två olika kame-

ramodeller. Dessa representerar vad som finns tillgängligt på marknaden 

idag. I studien inkluderas endast en drönarmodell. 



  
 

1 

2 Material och metod 
 

 

2.1 Metodik 

 

För att undersöka om bilder från drönare skulle kunna användas vid 

återväxtinventering, inventering av röjningsbehov samt röjningsuppföljning 

genomfördes ett experiment där tre olika ytor (två bestånd) både 

inventerades från marken samt fotograferades från luften. Resultatet från 

fältinventeringen och bildanalyserna kunde sedan jämföras. Försöket 

inkluderade fem delar: 

 

 Återväxtinventering. Jämförelse av en återväxtinventering i fält och 

bildanalys. 

 Inventering av röjningsbehov. Jämförelse av en inventering av 

röjningsbehov i fält och bildanalys. 

 Röjningsuppföljning. Jämförelse av en röjningsuppföljning i fält och 

bildanalys.  

 Markförhållanden. Inverkan av markvegetation på bildkvalitén.  

 Väderleks- och ljusförhållanden. Inverkan av väderlek och 

ljusförhållanden bildkvalitén. 

 

För varje del fotograferades med två olika kameror. Den ena kameran fick 

presentera den prestanda som finns i små actionkameror idag; GoPro Hero 3 

Black, (GoPro) och den andra den prestanda som kan antas vara tillgänglig i 

litet format inom en nära framtid; Canon Powershot SX160 IS (Canon). 

Kameran GoPro fotograferade fastsatt på en drönare och Canon-kameran 

fotograferade från luften fastsatt på en kamerastång som restes från marken.  

 

I var och en av tre första delarna, återväxtinventering, inventering av 

röjningsbehov och röjningsuppföljning, inventerades 10 provytor i fält som 

sedan också fotograferades från luften. Provytorna lades ut subjektivt för att 

täcka upp en viss variation i försöket. Om provytorna hade lagts ut objektivt 

hade risken funnits att erhålla så kallade nollytor (ytor utan plantor eller 

trädstammar) eller ytor där det inte varit praktiskt möjligt att hantera 

kamerastången. Ett subjektivt urval av provytor bedömdes inte påverka 

resultatet då syftet var att jämföra fältinventeringens resultat med de från 

bildtolkningen, inte att erhålla representativa medelvärden av t.ex. plantantal 

på beståndsnivå. Försökets alla delar genomfördes på en skogsfastighet i 

västra Sverige under perioden mars-maj 2014.  
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2.2 Studieområdet 

 

Studien genomfördes på fastigheten Kitteröd 2:1, Lurs socken, Tanums 

kommun i Bohuslän (Figur 4). Enligt fastighetens skogsbruksplan upprättad 

2010 av Svensk Skogsservice var fastighetens totala areal 104,9 ha varav 

58,2 var produktiv skogsmark. Medelboniteten på fastigheten var 6,6 m
3
sk 

per ha och år. Första gången en skogsmaskin användes på marken var så sent 

som år 2007. Detta förklarar varför medelarealen av fastighetens 

skogsbestånd endast var 1,3 ha.  

 

Eftersom fastigheten är belägen i Västsverige har den ett maritimt klimat. År 

2012 var årsmedeltemperaturen 7°C och årsmedelnederbörden 1 100 mm. 

Vegetationsperioden är ca 200 dygn (SMHI 2014).  

 

 
Figur 4. Fastighetens läge i landet. Fastigheten med röd text och markering. Kartunderlag 

från Google Earth. 

 
2.2.1 Bestånd för återväxtinventering och markförhållanden 

Detta bestånd (Bestånd 1) låg 945 m fågelvägen sydväst om fastighetens 

gårdscentra, i svag västsluttning (Figur 5). Den konkurrerande vegetationen 

på hygget bestod huvudsakligen av gräs. Beståndet omfattade 1,4 ha och 

hade ett ståndortsindex på G28. Beståndet föryngringsavverkades i januari 

2010 och planterades med gran våren 2011. Efter en stor plantavgång 

omplanterades beståndet återigen med gran våren 2012. Vid båda tillfällena 

var planteringsförbandet 2,5×2,5m. En liten inblandning av självsådda tallar 

förekom i det västra hörnet.  

 
2.2.2 Bestånd för inventering av röjningsbehov och röjningsuppföljning 

Detta bestånd (Bestånd 2) låg 850 m fågelvägen söder om fastighetens 

gårdscentra (Figur 5). Beståndet sluttade svagt åt öster ned mot en 

bäckravin. Beståndsstorleken var 0,9 ha och ståndortsindex var G28. 
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Beståndet föryngringsavverkades februari 2007 och grönrisplanterades våren 

2007 med 2 500 stora barrotsplantor av gran. En kraftig underväxt av 

självsådda granar med en inblandning av tall har därefter etablerats. Inget 

lövträd var högre än 1 m och dessa bar spår av kraftig viltbetning. År 2014 

röjdes halva beståndet ned till ca 2 000 stammar per ha. Andra halvan 

lämnades orört. I den röjda halvan genomfördes röjningsuppföljningen och i 

den oröjda inventeringen av röjningsbehov.  

 

2.2.3 Yta för väderleks- och ljusförhållanden 

Inverkan av väderleks- och ljusförhållanden undersöktes på en öppen, kort-

klippt gräsyta på fastighetens gårdscentra (Figur 5). 

 

 

 
Figur 5. Lokalisering av bestånd 1 och bestånd 2 i förhållande till gårdscentrat märkt 

Kitteröd. Kartunderlag från Google Earth. 

  

  

2.3 Fältinventering 

 
2.3.1 Återväxtinventering 

Vid återväxtinventeringen inventerades 10 provytor i bestånd 1. 

Inventeringen gjordes i enlighet med instruktioner i Karlsson & Westman 

(1991) med provytor om 10 m
2
. Ett röjsnöre om 1,78 m användes för att 

mäta radien på varje provyta. I centrum på varje provyta placerades en 

markeringskäpp med en 50 cm lång överliggare. På överliggaren 

antecknades provytans nummer. Av det totala antalet plantor bedömdes 
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vissa plantor vara huvudplantor. En huvudplanta var en planta som 

beräknades vara kvar efter en tänkt plantröjning, den skulle vara av ett 

lämpligt trädslag för det framtida beståndet och vara av god vitalitet. Gran 

prioriterades framför tall. Avståndet mellan två huvudplantor fick inte vara 

mindre än 0,6 m och maximalt fick 4 plantor räknas som huvudplantor inom 

en provyta. För varje planta registrerades trädslaget. Antalet döda plantor 

räknades också, både det totala antalet och per trädslag. Kunde orsaken till 

avgången fastställas antecknades den.  

 
2.3.2 Inventering av röjningsbehov 

Röjningsbehovet inventerades på 10 provytor om 25 m
2
, i den oröjda halvan 

av bestånd 2. I centrum på varje provyta placerades en markeringskäpp med 

en 50 cm lång överliggare. Provytornas radie (2,82 m) mättes med ett 

röjsnöre. Inom varje provyta räknades det totala antalet stammar. Om två 

stammar stod närmare varandra än en röjklingas diameter och var klenare än 

2 cm i stubbskäret räknades de som en stam. Inom varje provyta 

registrerades antalet träd med skador och fel som dubbelstam, sprötkvist och 

betesskador.  

 
2.3.3 Röjningsuppföljning 

Röjningsuppföljningen genomfördes i 10 provytor utlagda i den röjda halvan 

av bestånd 2. I centrum på varje provyta placerades en markeringskäpp med 

en 50 cm lång överliggare. Varje provytas area var 25 m
2 
och radien mättes 

med ett 2,82 m långt röjsnöre. Inom varje provyta räknades det totala antalet 

stammar samt antalet stammar per trädslag. Inom varje provyta registrerades 

också antalet träd med skador och fel som dubbelstam, sprötkvist och 

betesskador.  

 

 

2.4 Utrustning för fotografering 

 

2.4.1 Drönaren och kameran GoPro 

GoPro-kameran är en populär actionkamera. På marknaden idag finns endast 

kameror från GoPro med ultravidvinkelperspektiv, vilket är en anpassning 

till kunder som vill ta fartfyllda bilder. Ultravidvinkelperspektivet innebär 

att bildens proportioner förvrängs i ytterkanterna. Det finns möjlighet att till 

viss del minska denna effekt genom inställningar i kameran, men det ger en 

lägre upplösning. Då blir upplösningen 7 megapixlar istället för de 

maximala 12 megapixlar som kameran har kapacitet för. En sammanfattning 

av kamerans egenskaper presenteras i Tabell 3.  
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Tabell 3. Sammanfattning av egenskaper hos GoPro Hero Black.  

Källa: GoPro (2014). 

Pixlar 12  

Brännvidd 15 mm
 
 

Zoom Ingen
 
 

Driftsmiljö Uppgift saknas
 
utan skyddande skal 

Mått (B x H x D) 40 x 55 x 28 mm
 
 

Vikt 76 g
 
 

 

Den drönarmodell som användes i studien var en DJI Phantom 2. Denna 

modell är en vidareutveckling av den lättflugna drönaren DJI Phantom som 

tidigare använts av många fotografer. En sammanfattning av drönarens 

egenskaper presenteras i Tabell 4. Ytterligare egenskaper hos drönaren är: 

 Autopilot med inbyggd GPS gör att den i princip kan stå stilla och hovra i 

luften om piloten släpper spakarna. 

 Möjlighet att låsa drönaren att hålla en viss höjd under flygningen. 

 Skulle drönaren försvinna utom räckhåll för kontrollen, stiger den till 

högre höjd och återvänder till startpunkten. Syftet med stigningen är mi-

nimera risken för kollisioner. 

 

Tabell 4. Sammanfattning av egenskaper hos drönaren DJI Phantom. Källa:  DJI (2014). 

Vikt 1 000 g 

Längd (diagonal) 350 mm 

Höjd 180 mm 

Max hastighet/stigning 6 m/s 

Max hastighet/framåt 15 m/s/54 km/h 

Precision vid hovring Vertikalt: 0,8 m Horisontellt: 2,5 m 

Batteri typ/kapacitet 3S Lipo, 5 200 mAh, 11,1V 

Flygtid 25 min 

Driftsmiljö – 10°C till ~ 50°C 

Fjärrkontrollens frekvens 2,4 GHz 

Räckvidd 1 000 m (öppen terräng) 

 

 

På drönaren monteras kameran i det som kallas gimbal. Det är ett 

kamerafäste, som med hjälp av två motorstyrda gyron stabiliserar kameran 

så att den hela tiden hålls stilla och vibrationsfritt oavsett hur drönaren rör 

sig. Det finns ett antal gimbals anpassade för GoPro-kameror på marknaden 

idag. Gimbalen som användes i den här studien var Zenmuse H3-D2, som är 

anpassad för DJI Phantom 2 (Figur 6). Den har även en strömadapter, som 

gör att kameran kan drivas av drönarens batteri. Gimbalen tillsammans med 

kameran väger 230 g. De innebär att den totala vikten hamnade strax under 

den maximala lyftförmågan hos en DJI Phantom 2 som är 1 300 g.  
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Figur 6. DJI Phantom 2 med kameran GoPro monterad i en  

gimbal Zenmuse H3-D2. 

 
2.4.2 Kamerastång och kameran Canon 

Canon-kameran valdes som den andra kameran i studien, vilket baserades på 

att Wing et al (2013) använt en liknande kameramodell vid ett liknande 

försök. En annan viktig faktor var möjligheten att med en tidsfördröjd 

utlösning ta upp till 10 bilder med kort tidsintervall. På kameran användes 

en förprogrammerad inställning för landskapsfotografering i dagsljus och 

med kontinuerlig bildstabilisering. En sammanfattning av kamerans 

egenskaper presenteras i Tabell 5.   

 
Tabell 5. Sammanfattning av egenskaperna hos Canon Powershot SX160 IS. 

Källa: Canon (2014). 

Pixlar 16 

Brännvidd 5,0–80,0 mm  

Zoom Optisk 16x  

Driftsmiljö 0 till ~ 40 °C, 10 till ~ 90 % luftfuktighet  

Mått (B x H x D) 111,0 × 72,5 × 44,1 mm  

Vikt 291 g  

 

För att simulera att denna kamera också lyftes upp av en drönare användes 

en kamerastång. Kamerastången tillverkades av granläkt om 25×50 mm i 

sektioner, som skruvades ihop med vagnsbult och vingmuttrar. 

Kamerastångens längd kunde sedan varieras mellan 6 m och 8 m beroende 

på hur många sektioner som skruvades ihop. Det som avgjorde vilken längd 

som användes var vilken storlek provytan hade. I toppen av kamerastången 

fästes en tvärliggare som stack ut 1 m framför stången i vilken kameran 

sedan skruvades fast. 
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2.5 Fotografering  

 

Bestånden för återväxtinventering, röjningsbehov och röjningsuppföljning 

fotograferades både med kameran från drönaren och med kameran från 

kamerastången. Samtliga bilder togs vid klart väder, ca 5 timmar efter solens 

uppgång. Den omgivande vegetationen hade ännu inte börjat grönska. 

Bilderna med kamerastången togs 12-13 mars och bilderna från drönaren 

den 3 och 5 april.  

 

Fotografering med drönaren startade för respektive bestånd i närheten av den 

första provytan. Kameran programmerades att ta bilder var 5:e sekund. 

Drönaren flög på 6-8 meters höjd längst linjen av de 10 utlagda provytorna 

och tilläts hovra 10-15 sekunder över varje provyta.  

 

När bestånden skulle fotograferas från kamerastång användes en 6 m lång 

stång för återväxtinventeringsbeståndet och en 8 m lång stång för beståndet 

röjningsbehov och röjningsuppföljning. I samtliga fall fästes kameran högst 

upp på stången, som strax intill respektive provytecentrum lyftes upp i luften 

för att simulera en drönarflygning (Figur 7). För den 6 m höga stången togs 

10 bilder i snabb följd med en fördröjning på 10 sekunder. För beståndet 

röjningsbehov blev fördröjningen 20 sekunder och för röjningsuppföljning 

25 sekunder.   

 

 
Figur 7. Canon-kameran, som lyftes upp med en stång för att simulera  

flygning med drönare. 

 
2.5.1 Olika väderleks- och ljusförhållanden 

Fotografering gjordes under två olika typer av väderleksförhållanden 1) 

klart, molnfritt väder och 2) mulet väder med kompakt molntäcke. Bilderna 
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vid klart väder togs den 23 april och bilderna vid mulet väder den 10 maj. 

Fotografering gjordes vidare vid fyra olika ljusförhållanden (tider på dygnet) 

den 23 april och 10 maj . Dessa var 1) Gryning (en timme efter solens 

uppgång), 2) förmiddag (fyra timmar efter solens uppgång), 3) eftermiddag 

(fyra timmar innan solens nedgång) och 4) skymning (en timme innan solens 

nedgång). 

 

Vid de olika tillfällena gjordes totalt 8 fotograferingar med respektive 

kamera. GoPro-kameran flögs av drönaren på ungefär 6 m höjd och Canon-

kameran fästes på den 6 m höga stången. Som motiv för att bedöma 

bildkvalitet lades på marken ett vitt A4-papper med en svart text i olika 

textstorlekar. Textstorlekarna som användes var 80p, 60p, 40p, 32p, 20p och 

12p (Bilaga 3). När bilderna togs vid klart väder lades motivet i skuggan för 

att undvika solreflexer på det vita pappret.  

 
2.5.2 Olika markförhållanden 

Fotografering gjordes vid fyra olika markförhållanden. De fyra olika 

tillfällena var 12 mars, 5 och 21 april och 11 maj. Vid de två första tillfällena 

var den omgivande fältvegetationen brun, det enda som var grönt var i 

princip barrplantor och mossa. Den 21 april hade gräset börjat spirat fläckvis 

i provytan och den 11 maj var en större andel av provytan grön. 

 

Vid alla fyra tillfällena fotograferades med båda kamerorna. GoPro-kameran 

flögs av drönaren på ungefär 6 m höjd och Canon-kameran fästes på den 6 m 

höga stången. Fotograferingen genomfördes på provyta 10 då det inom 

denna yta fanns en stor granplanta, en stor tallplanta samt en mindre 

granplanta. Samtliga foton togs ungefär 5 timmar efter solens uppgång och 

vid klart väder.  

 

 

2.6 Bildanalys 

 
2.6.1 Markering av provytor 

Vid samtliga försök togs flera bilder per provyta, men endast en bild, den 

som bedömdes vara skarpast, analyserades. En sammanställning över hur 

många bilder som analyserades per försöksdel finns i Tabell 6. 
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Tabell 6. Sammanställning av antalet analyserade bilder per delförsök. 

 Canon 

kameran 

GoPro 

kameran 

Återväxtinventering 10 10 

Röjningsinventering 10 10 

Röjningsuppföljning 10 10 

Olika ljus- och väderleksförhållanden 8 8 

Olika markförhållanden 3 3 

 

För delförsöken återväxtinventering, röjningsbehov och röjningsuppföljning 

markerades i varje utvald bild de provytor som inventerats i fält. Detta gjordes 

med programvaran Adobe Photoshop CC. Genom funktionen linjal som åter-

fanns under Bild > Analys kunde antalet bildpunkter längst en känd sträcka be-

räknas (överliggaren fastsatt i varje provyta om 50 cm). Genom att dividera anta-

let bildpunkter med 50, kunde antalet bildpunkter per centimeter i den aktuella 

bilden erhållas. För att erhålla provytans diameter i antal bildpunkter multiplice-

rades dess diameter (357 cm vid återväxtinventering och 564 cm i röjningsbe-

stånden) med antalet bildpunkter per centimeter i den aktuella bilden (Tabell 7 

och 8). 

 
Tabell 7. Antal pixlar per centimeter och per provytediameter i bilder från Canon-kameran. 

 Återväxtkontroll Röjningsbehov Röjningsuppföljning 
Prov-

yta 

Pixlar 

per 

cm 

Pixlar per prov-

ytediameter 

Pixlar 

per 

cm 

Pixlar per prov-

ytediameter 

Pixlar 

per 

cm 

Pixlar per prov-

ytediameter 

1 6,84 2441 5,96 3361 5,39 3040 

2 6,36 2272 5,88 3316 5,44 3071 

3 6,53 2333 6,10 3440 5,62 3170 

4 6,32 2255 5,86 3305 5,41 3051 

5 6,46 2305 5,92 3339 5,54 3124 

6 6,54 2334 5,78 3260 5,49 3096 

7 6,47 2310 5,90 3328 5,68 3204 

8 6,51 2324 5,78 3260 5,54 3125 

9 6,06 2164 5,86 3305 5,84 3294 

10 6,41 2290 5,90 3328 5,36 3023 
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Tabell 8. Antal pixlar per centimeter och per provytediameter i bilder från GoPro-kameran. 

 Återväxtkontroll Röjningsbehov Röjningsuppföljning 
Prov

-yta 

Pixlar 

per 

cm 

Pixlar per prov-

ytediameter 

Pixlar 

per cm 

Pixlar per 

provytediame-

ter 

Pixlar per 

cm 

Pixlar per prov-

ytediameter 

1 3,44 1229 2,74 1546 2,71 1528 

2 2,97 1061 2,81 1583 2,30 1299 

3 2,64 941 2,52 1422 2,07 1167 

4 2,21 789 2,52 1419 3,71 2094 

5 2,45 873 3,28 1852 2,68 1509 

6 2,35 839 2,58 1457 2,41 1360 

7 2,49 890 3,00 1690 2,69 1518 

8 2,41 862 2,3 1296 2,95 1666 

9 2,65 946 2,11 1192 2,78 1568 

10 2,62 934 3,55 2000 2,08 1173 

 

För att i bilderna få varje provyta perfekt cirkelrund och centrerad vid 

mittpunkten användes verktyget "Elliptisk markeringsram" med "fastställd 

storlek". Den fastställda storleken var då det antal bildpunkter som 

motsvarade diametern hos just den provyta som användes. För att sedan 

centrera cirkeln användes "precisions pekaren". Denna placerades sedan på 

markerad provyta och cirkeln centrerades kring markören (Figur 8).   

 

 
Figur 8. Visar provyta 10 i bestånd 1. Före (t.v.) och efter (t.h.) provytan markerats.  

Bilderna är tagna med Canon-kameran. 

 
2.6.2 Analys 

Provytornas storlek var för återväxtinventering i bilderna precis som i fält 10 

m
2
. Återväxtinventeringen i bilderna genomfördes enligt samma procedur 

som i fält (se 2.3.1.). Eftersom inte alla plantor syntes rakt ovanifrån i 

bilderna fick emellertid deras groningspunkt bedömas för att avgöra om de 

var inom eller utom provytan. Exempel på bilder från återväxtinventeringen 

finns i Figur 1, Bilaga 4. Provytornas storlek för inventering av 

röjningsbehov respektive röjningsuppföljning var 25 m
2
. Inventeringen i 

bilderna genomfördes enligt samma procedur som i fält. Precis som för 

återväxtinventeringen fick trädens groningspunkt bedömas för att avgöra om 

de var inom eller utom provytan. Exempel på bilder från inventering av 
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röjningsbehovet finns i Figur 2, Bilaga 4 och för röjningsuppföljning Figur 

3, Bilaga 4. 

 

För bilder tagna vid olika ljus- och väderleksförhållanden avlästes hur liten 

teckenstorlek som var möjlig att avläsa. För att den skulle anses läsbar skulle 

5 av bokstäverna i raden synas tydligt. Exempel på bilder från försöket finns 

i Figur 4, Bilaga 4. För bilder tagna vid olika markförhållanden räknades 

plantorna enligt samma procedur som vid återväxtinventeringen. Dessutom 

gjordes en bedömning av plantornas synlighet. Den graderades enligt en 

skala om: mycket god, god och otillräcklig. Exempel på bilder från försöket 

finns i Figur 5, Bilaga 4. 

 

2.6.3 Beräkning av stamantal  

Normalt vid skogliga inventeringar avrundas plant- och stamantalet till 

heltal innan antalet per hektar beräknas, men för att tydligare visa resultatet 

gjordes här beräkningar med en decimal. 

 

För att beräkna antalet stammar per hektar samt medelvärdet per bestånd 

summerades samtliga levande stammar och dividerades med antalet 

provytor. Detta gav då det aritmetiska medelvärdet på provytorna. För att 

beräkna antalet plantor per hektar omräknades provytans areal till en hektar. 

För återväxtinventeringen multipliceras det aritmetiska medelvärdet med 

1 000, för röjningsinventeringarna multipliceras det aritmetiska medelvärdet 

med 400.  

 

För beståndet med röjningsbehov beräknades även tidsåtgången för 

röjningen med hjälptabellen från Karlsson & Westman (1991). Då avrunda-

des antalet röjstammar till närmaste hela tusental. För att erhålla antal röj-

stammar drogs de stammar som var tänkta vara kvar efter röjning ifrån det 

totala stamantalet. Eftersom det var en medelgod granmark var det tänkta 

stamantalet efter röjning 2 000 per hektar, så i detta fall lämnades 5 stam-

mar. 
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3 Resultat 
 

 

3.1 Återväxtinventering 

 

Fotografering med Canon-kameran gav avseende det totala antalet huvud-

plantor per provyta i 70 % av fallen samma resultat som i fältinventeringen, i 

20 % av fallen gav fotograferingen ett högre antal och i 10 % ett lägre antal 

(Figur 9). Fotograferingen med GoPro-kameran gav avseende det totala an-

talet huvudplantor per provyta i 40 % av fallen samma resultat som i 

fältinventeringen, i 20 % av fallen gav fotograferingen ett högre antal och i 

40 % ett lägre antal (Figur 9).  

 

Vid fältinventeringen uppmättes för beståndet 3 500 huvudplantor per hektar 

(medelvärde per provyta 3,5). Vid fotograferingen med Canon-kameran 

identifierades 2 900 huvudplantor per hektar (medelvärde per provyta 2,9), 

en underskattning av beståndets plantantal med 17 % jämfört med 

fältinventeringen. Vid fotografering med GoPro-kameran identifierades  

3 000 huvudplantor per hektar (medelvärde per provyta 3,0), en underskatt-

ning av beståndets plantantal med 14 % jämfört med fältinventeringen.  

 

Totalt för alla 10 provytor inräknades vid fältinventeringen en tallplanta, res-

ten av plantorna som inräknades var gran. Med både Canon-kameran och 

GoPro-kameran identifierades två tallplantor, resterande plantor identifiera-

des som gran. 

 

Totalt för alla 10 provytor inräknades två döda plantor vid fältinventeringen. 

Vid fotografering med både Canon-kameran och med GoPro-kameran iden-

tifierades inga döda plantor. Vid fältinventeringen bedömdes avgångsorsa-

ken hos de döda plantorna vara hårt beskurna rötter vid plantering. 
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Figur 9. Totalt antal levande huvudplantor per provyta och respektive inventeringsmetod. 

 

 

3.2 Inventering av röjningsbehov 

 

Fotografering med Canon-kameran gav i 80 % av fallen avseende det totala 

antalet röjstammar per provyta ett likvärdigt utfall (±3 stammar) som 

fältinventeringen, i 20 % av fallen identifierades fler stammar och inte i nå-

got fall ett lägre antal stammar. Fotografering med GoPro-kameran gav i 80 

% av fallen ett likvärdigt utfall (± 3 stammar) som fältinventeringen, i 10 % 

av fallen gav den ett högre värde och i 10 % ett lägre värde. Antalet 

röjstammar per provyta redovisas i Figur 10. 

 

Vid fältinventeringen inräknades 7 720 röjstammar per hektar (medelvärde 

per provyta 19,3). Vid fotograferingen med Canon-kameran identifierades  

7 400 röjstammar per hektar (medelvärde per provyta 18,5), en underskatt-

ning med 4 % jämfört med fältinventeringen. Vid fotografering med GoPro-

kameran identifierades 7 600 röjstammar per hektar (medelvärde per provyta 

19,0), en underskattning med 3 % jämfört med fältinventeringen. 

 

Tidsåtgången för en tänkt röjning skulle enligt fältinventeringen därmed 

vara 263 minuter per hektar, enligt resultatet från Canon-kameran 241 

minuter per hektar och enligt GoPro-kameran 263 minuter per hektar. 

 

Antalet stammar med skador och fel bedömdes vid fältinventeringen vara 

fem, vid fotograferingen med Canon-kameran tre och med GoPro-kameran 

fem. Samtliga skador/fel bedömdes vara dubbeltoppar vid både fältinventer-

ingen och bildanalysen. 
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Figur 10. Antalet röjstammar per provyta för respektive inventeringsmetod. 
 

 

3.3 Röjningsuppföljning 

 

Fotografering med Canon-kameran gav i 60 % av fallen avseende antal 

stammar per provyta samma antal som i fältinventeringen, i 10 % av fallen 

gav den ett högre antal och i 30 % ett lägre antal. Fotograferingen med Go-

Pro-kameran gav i 60 % av fallen samma antal stammar som i 

fältinventeringen, i 40 % av fallen gav den ett högre antal och inte i något 

fall ett lägre antal. Antalet stammar per provyta redovisas i Figur 11. Både 

vid fältinventeringen och vid båda fotograferingarna bedömdes trädslagsför-

delningen vara 100 % gran.  

 

Vid fältinventeringen inräknades i medeltal 2 040 stammar per hektar 

(medelvärde per provyta 5,1). Vid fotografering med Canon-kameran 

identifierades 2 000 stammar per hektar (medelvärde per provyta 5,0), en 

underskattning med 2 % jämfört med fältinventeringen. Vid fotograferingen 

med GoPro-kameran identifierades 2 280 stammar per hektar (medelvärde 

per provyta 5,7), en överskattning med 9 % jämfört med fältinventeringen. 

 

Antalet stammar med skador och fel bedömdes vid fältinventeringen var sju, 

vid fotograferingen med Canon-kameran fem och med GoPro-kameran sex. 

Samtliga skador bedömdes vara dubbeltoppar vid både fältinventeringen och 

bildanalysen. 

 



  
 

24 
Thomas Fransson 

 

 
Figur 11. Antalet stammar per provyta för respektive inventeringsmetod. 

 

 

3.4 Olika ljus- och väderleksförhållanden 

 

Vid klart väder bedömdes minst en av de sex textraderna vara läsliga vid 

samtliga ljusförhållanden (tidpunkter) i bilder från båda kamerorna. 

I bilderna från Canon-kameran kunde raden med teckenstorlek 40p läsas i 

två bilder (förmiddag och skymning) och i två bilder var det raden med 60p 

som var läsbar (gryning och eftermiddag). GoPro-kameran tog en bild där 

raden med 40p var läsbar (förmiddag), två med raden 60p (gryning och 

skymning) och en med raden 80p (eftermiddag). 

 

Vid mulet väder var det två av bilderna från Canon-kameran som inte alls 

var läsbara (förmiddag och eftermiddag) och två där raden med 60p var läs-

bar (gryning och skymning). För GoPro-kameran var det endast en bild med 

en rad som var läsbar (gryning), raden med 80p, övriga bilder var inte tydli-

ga nog för att kunna läsas. Resultaten presenteras i Tabell 9.  

 

I samtliga läsbara bilder, vid samtliga ljusförhållanden (tidpunkter) och un-

der båda väderleksförhållandena var bilderna från Canon-kameran likvärdi-

ga eller bättre än bilderna från GoPro-kameran. 
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Tabell 9. Översikt över utfallet vid fotografering under olika ljus- och väderleksförhållan-

den. Siffrorna anger den minsta teckenstorlek som ansågs läsbar vid angiven tidpunkt och 

väderlek. 

Klart väder 22 april 2014 

Tid Gryning 

(06:45) 

Förmiddag 

(09:45) 

Eftermiddag 

(16:45) 

Skymning 

(19:45) 
Synlig teckenstorlek 

Canon 
60p 40p 60p 40p 

Synlig teckenstorlek 

GoPro 
60p 40p 80p 60p 

Mulet väder 11 maj 2014 

Tid Gryning 

(05:58) 

Förmiddag 

(08:58) 

Eftermiddag 

(17:23) 

Skymning 

(20:23) 
Synlig teckenstorlek 

Canon 
60p Ingen Ingen 60p 

Synlig teckenstorlek 

GoPro 
80p Ingen Ingen Ingen 

 

 

3.5 Olika markförhållanden 

 

Samtliga tre plantor i provytan identifierades i bilderna tagna med Canon-

kameran. I en av bilderna tagna med GoPro-kameran kunde alla tre plantor 

identifieras.  

 

Synligheten klassificerades som mycket god för en av bilderna tagen med 

Canon-kameran, i de andra två bilderna klassificerades den som god då plan-

torna fortfarande syntes bra, dock inte lika framträdande. Av bilderna tagna 

med GoPro-kameran var det en som bedömdes ha god synlighet. Synlighe-

ten i de andra två bilderna bedömdes otillräcklig, det var inte möjligt att ur-

skilja den lilla plantan ordentligt från det omgivande gräset (Tabell 10). 

 
Tabell 10. Sammanfattning av antal identifierade plantor och plantornas synlighet vid foto-

grafering vid olika markförhållanden. De första bilderna togs vid två olika datum, det mar-

keras med – i tabellen. 

Datum Canon GoPro 

 Antal plantor Synlighet Antal plantor Synlighet 

12/3 3 (av 3) Mycket god -- -- 

5/4 -- -- 3 (av 3) God 

21/4 3 (av 3) God 2 (av 3) Otillräcklig 

10/5 3 (av 3)  God 2 (av 3) Otillräcklig 
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4 Diskussion 
 

 

4.1 Återväxtinventering 

 

Resultatet visade att antalet huvudplantor i beståndet i genomsnitt underskat-

tades i bilderna jämfört med fältinventeringen. Undersöker vi närmare skill-

naderna mellan bilderna och fältinventeringen på provytenivå var det tre ytor 

där resultatet skiljde sig åt avseende antalet huvudplantor. Gemensamt för 

dessa tre provytor var  att det stod plantor alldeles intill provytornas gränser. 

I dessa fall bedöms bildernas kvalité som goda.  En förklaring till skillna-

derna mellan bildanalyserna och fältinventeringen kan istället vara själva 

provyteutläggningen.  Även om provytorna var lika stora i bilderna som i 

fält, kan ändå provytornas gränsdragning skilja sig något åt.  

 

Undersöker vi skillnaderna i antalet huvudplantor mellan bilder från GoPro-

kameran och fältinventeringen var det två provytor som i bilderna visade ett 

högre antal plantor än i fältinventeringen. Detta var samma provytor som er-

höll ett högre plantantal även i Canon-kamerans bilder. Även i detta fall 

skulle själva proyteutläggningen kunna förklara skillnaderna. Oavsett mät-

metod skulle återväxten dock bedömts som godkänt, det var i medeltal fler 

än 1 800 plantor per hektar (Tabell 1).  

 

Generellt var bilderna från GoPro-kameran av sämre kvalitet. Skillnaden 

mellan Canon-kamerans 12 megapixlar och GoPro-kamerans 7 megapixlar 

skulle kunna förklara de fyra provytor som i GoPro-kamerans bilder hade ett 

lägre antal huvudplantor. Gemensamt för dessa ytor var dels att plantorna 

var relativt små och dels att det fanns förhållandevis mycket annan vegeta-

tion på marken som gjorde att plantorna inte med säkerhet kunde identifie-

ras. Till viss del kan detta vara en tränings/kalibreringsfråga för bildtolkaren. 

Det skulle vara intressant att utföra ytterligare en studie som jämför utfallet 

mellan flera olika inventerare och bildtolkare. Då skulle effekten av den 

mänskliga faktorns inverkan kunna minskas.  

 

Vid identifiering av de olika trädslagen var det enklare att skilja mellan gran 

och tall i bilderna från Canon-kameran än de från GoPro-kameran tack vare 

bildernas bättre skärpa. I de lite grumligare bilderna från GoPro-kameran 

identifierades samma antal tallplantor som i bilderna från Canon-kameran, 

detta kan dock bero på att tallplantorna var relativt stora/välväxta. Vid fält-

inventeringen identifierades endast en tallplanta och i bilderna två plantor 

per kamera. Denna skillnad beror troligen på att endast huvudplantor räkna-

des. Det kan antas att olika huvudplantor valts i bildanalysen jämfört med i 

fält, vilket då fått till följd att det inräknats ett högre antal tallplantor i bil-

derna. Att identifiera döda plantor i bilderna visade sig svårt då de bruna, 

tunna plantorna smälte in i det bruna gräset.  
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4.2 Röjningsbehov 

 

Resultat visade att antalet röjstammar på beståndsnivå blev likvärdigt i bil-

derna jämfört med i fältinventeringen. Undersöker vi skillnaderna på prov-

ytenivå så fanns det variationer. En gemensam nämnare för de tre provytor 

där fältinventeringen resulterade i fler stammar än i bilderna var att dessa 

ytor dominerades av ett antal större granar, som troligen hade inväxande 

mindre granar i sitt grenverk. Dessa syntes då från marken, men inte i bil-

derna. Den provyta som erhöll ett högre antal stammar för GoPro-kameran 

jämfört med fältinventeringen hade ett tätt täcke av små granar, något som 

kan ha gjort att stamantalet överskattats i den grovkorniga bilden. Eventuellt 

bedömdes granarna vid fältinventeringen stå så tätt tillsammans att de skulle 

räknades som en stam.  

 

Att båda kamerorna gav ett likvärdigt resultat jämfört med fältinventeringen 

kan bero på det förhållandevis höga antalet stammar. Det exakta läget hos 

provytornas gränslinjer hade här mindre effekt jämfört med försöket åter-

växtinventering. 

 

Beträffande skador så kunde de dubbeltoppar identifieras i bilderna som 

också var de kvalitetsfel som registrerats i fält. Rimligen borde åtminstone 

sådana skador som toppbrott och kraftigare betesskador kunna identifieras i 

bilder även i tätare bestånd.  

 

 

4.3 Röjningsuppföljning 

 

Resultatet visade att antalet stammar på beståndsnivå var likvärdig i bilderna 

från Canon-kameran jämfört med resultatet från fältinventeringen. Bilderna 

från GoPro-kameran resulterade i en viss överskattning av stamantalet jäm-

fört med fältinventeringen. Undersöks skillnaderna på provytenivå finns det 

variationer. I bilderna från GoPro-kameran var alla stammar klart synliga i 

bilderna en felkälla är även i detta fall troligtvis skillnader i provytornas 

gränsdragning i bilderna jämfört med i fält. I tre av de fyra provytorna med 

ett avvikande stamantal skiljde det endast en stam mellan bilderna från Go-

Pro-kameran och fältinventeringen. Jämförs resultatet av röjningsuppfölj-

ningen med resultatet av röjningsbehovet så torde stamantalet i ytor med 

röjningsbehov ge en utjämnande effekt jämfört med det lägre stamantalet i 

ytorna för röjningsuppföljning.  
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4.4 Olika ljus- och väderleksförhållanden 

 

Vid klart väder var det svårt att urskilja ett mönster i resultatet av fotografe-

ringen under de olika tidpunkterna på dygnet. Det kan antas vara så att andra 

variabler har större inverkan på resultatet än tidpunkten på dygnet. Vid mol-

nigt väder  var mer än hälften av bilderna oläsliga, den vita ytan blev nästan 

helt blank. En teori är att ljuset bryts av molntäcket och ger denna effekt. 

Bilder tagna vid gryning respektive skymning var läsbara. Det skulle kunna 

förklaras av vinkeln på det instrålande ljuset.  

 

Kanske var ett vitt papper inte ett optimalt val i detta delförsök. Ett alternativ 

skulle kunna vara att fotografera föremål av olika storlekar i neutrala färger. 

De bästa bilderna med Canon-kameran togs vid både klart och mulet väder i 

skymningen.  För GoPro-kameran erhölls bilder av bäst kvalitet vid gryning 

vid både klart och mulet väder. Även om det var svårt att läsa texten i några 

av bilderna skulle man, med hjälp av A4-papperets omgivning, kunna dra 

slutsatsen att inte något av de i försökets ljus- och  

väderleksförhållanden var ett hinder. 

 

 

4.5 Olika markförhållanden 

 

Med Canon-kamerans högre upplösning var det möjligt att identifiera samt-

liga tre plantor i alla tre bilderna. Dock var det var lättare att identifiera plan-

torna mot en bakgrund av brunt gräs. Med den lägre upplösningen hos Go-

Pro-kameran var det, då marken var grön svårare att identifiera den lilla 

plantan inom provytan. Den lägre upplösningen gjorde bilden platt och 

spannet av gröna färger blev mindre.  

 

Med en kamera som har en likvärdig eller en bättre upplösning än Canon-

kameran borde inte en grön bakgrund vara ett hinder för planträkning.  

Vidare kan nämnas att i båda bilderna som togs 10 maj kunde en död planta 

som befann sig utanför provytan för första gången urskiljas, troligen tack 

vare den gröna bakgrunden.  

 

  

4.6 Metoddiskussion 

 

Att samla in data genom att använda cirkelprovytor är ett vanligt inventer-

ingsförfarande i skogsbruket. Metoden att använda cirkelytor visade sig 

emellertid ha påverkat resultatet i denna studie. Utläggningen av provytorna, 

dvs. skillnader mellan ytornas gränsdragning i fält och i bilderna skulle kun-

na förklara skillnader mellan inventeringsresultat i bilderna och i fält. En 

förklaring till att provytornas gränser kunde skilja åt kan vara att det blir 

vinklar i bildernas ytterkanter då bilderna är tagna från förhållandevis låg 

höjd eftersom Canon-kameran inte kunde lyftas högre. Ytterligare en för-
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klaring kan vara att olika upplösningar i bilderna erhåller en viss råhet i 

utläggningen, större pixlar med en lägre upplösning gav i bilderna en tjocka-

re gränslinje. En lösning på detta problem skulle kunna vara att i fält marke-

ra ut provytornas gränser tydligt på marken. För att råda bot på vinkelfelet 

skulle bilderna kunna tas från en högre höjd med en drönare som kan lyfta 

båda kameramodellerna.  

 

Att Canon-kameran var fäst vid en kamerastång och att GoPro-kameran 

flögs av drönaren bör inte inverkat på skillnaderna mellan kamerornas resul-

tat. Snarare torde kamerornas upplösning vara orsak till skillnader. 

 

För att i studien erhålla en högre reliabilitet skulle ett större antal provytor 

ha kunnat utvärderats. Detta var emellertid inte möjligt inom projektets tids-

ram. Emellertid, för att erhålla ett större antal provytor kunde studien ha fo-

kuserat på en typ av inventering. Då studien var av explorativ art  var emel-

lertid avsikten att undersöka flera olika aspekter och lägga en grund för fort-

satta studier. 

 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är inverkan av invente-

raren och bildtolkaren. Inventeringen i fält gjordes ca två månader före bil-

derna tolkades för att undvika att resultatet av fältinventeringen skulle på-

verka bildtolkningen. Det kan dock inte uteslutas att det ändå finns en effekt 

av att det var samma person som utförde både fältinventeringen och bild-

tolkningen.  I fortsatta studier skulle t ex två olika inventerare kunna utföra 

var sin fältinventering och därefter skulle två olika bildtolkare kunna analy-

sera bilderna. På detta vis kan den mänskliga faktorn som finns med i alla 

bedömningar kunna minimeras.  

 

Att bedöma resultatet i försöken med olika ljus-, väderleks-, och markförhål-

landen utan att göra subjektiva bedömningar var svårt då det inte fanns några  

tydliga världen att utgå ifrån. Kanske kan en dator användas för att analysera 

en färgskala mellan pixlarna. Här bedömdes ändå att en subjektiv bedöm-

ning gav acceptabel tillförlitlighet. 

 

Studien i fält avgränsades till delar av året med förhållandena barmark och 

tidig grönska, samt klart väder. Det hade varit önskvärt att utföra försöket 

under fler perioder av året för att t.ex. se hur en mognare grönska eller snö 

påverkat resultatet. Inventeringar kan också utföras under fler olika typer av 

väderleksförhållanden och i fler olika typer av bestånd, exempelvis planter-

ingar av tall eller löv. Då studien hade begränsade tidsramar valdes det träd-

slag, granen, som är ett av de vanligaste vid skogsföryngring i södra Sverige. 

Eftersom liknande studier saknas för just skogsvårdsplanering har det varit 

svårt att göra direkta jämförelser av denna studie med andra resultat. Gene-

rellt är resultaten relativt säkra men kan endast generaliseras till andra gran-

bestånd av likartad struktur och med samma förutsättningar avseende mark-

förhållanden, ljus och väderlek.  
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4.7 Slutdiskussion och slutsatser 

 

Resultatet vid återväxtinventeringen visade att plantantalet i bilderna gene-

rellt blev något underskattade.  I röjningsbestånden var skillnaderna mindre 

avseende antalet stammar mellan de tre inventeringsmetoderna, men även 

här gjordes en liten underskattning vid bildtolkningen. Bilderna var i de fles-

ta fall av god kvalitet, men utläggningen av provytorna gav upphov till ett 

systematiskt fel.  

 

 Bilderna, i synnerhet de tagna med Canon-kameran var tillräckligt skarpa 

för att kunna identifiera de flesta levande plantor och även bedöma träd-

slaget. 

 Döda plantor var mot en ljus bakgrund svåra att upptäcka i bilderna. Att 

bedöma avgångsorsaken genom bilderna var mycket svårt.  

 En kamera med god upplösning kan ge godtagbara bilder även under be-

svärliga fotoförhållanden som exempelvis avtagande dagsljus. 

 Det verkar vara möjligt att i bilder göra bra uppskattningar av antalet röj-

stammar vid inventering av röjningsbehov. 

 Det är även möjligt att uppskatta antalet stammar och trädslag i bestånd 

för röjningsuppföljning. 

 Vissa typer av skador kan i bilder identifieras på stammarna före och ef-

ter ett röjningsingrepp. 

 Så länge ljuset är tillräckligt starkt verkar inte tiden på dygnet ha någon 

betydelse för bildernas kvalitet. 

 

Idag utförs i vissa fall återväxtsinventeringar från helikopter (Skogsstyrelsen 

2014). Då är det möjligt att på relativt kort tid inventera stora ytor. För att 

kunna inventera motsvarande areal med en drönare av multicopter typ behö-

ver antingen batteritiden bli längre eller så behöver ett antal batteribyten på 

lämpliga platser planeras in. Vidare behövs tillstånd för att få flyga drönaren 

via kameralänk så att hela den potentiella räckvidden kan utnyttjas.  

 

Inom många andra områden används datorer för att identifiera olika egen-

skaper i bilder Datorer  borde också kunna användas för att automatisera 

processen med plantidentifiering. Även om datorn troligen fått  

svårigheter med att bedöma vilka plantor som är huvudplantor så bör ett ur-

val av plantor på lämpliga avstånd från varandra kunna presenteras per au-

tomatik för bildtolkaren.  

 

I en tät ungskog kan drönaren spara mycket tid jämfört med en fältinventer-

ing. Ligger dessutom bestånd tillräckligt nära varandra geografiskt skulle 

flera bestånd kunna inventeras under samma flygning. I sådana bestånd bor-

de det gå att spara både tid och svett för operatören.  
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För bästa lönsamhet skulle samma drönare och utrustning helst kunna utföra 

en mångfald av inventeringar. Om tekniken utvecklas så att en drönare kan 

utföra flera olika inventeringar som idag görs med helikopter så kan kanske 

multicoptrar snart sväva över våra skogar. Användning av drönare skulle 

kanske vara särskilt lönsam i kuperade landskap såsom i Norge och Österri-

ke. Med den teknik som idag är i försöksstadiet skulle ett möjligt framtida 

scenario vid återväxtinventering kunna vara följande:  

 

En operatör kör en pickup med drönaren på flaket. Då en multicopter kan 

starta vertikalt skulle den kunna lyfta redan när bilen saktar in och sedan 

flyga en programmerad slinga. När den sedan landat tankas bilderna över till 

en hårddisk i bilen. Där förtolkas bilderna med hjälp av ett datorprogram, 

som markerar provytor och i dem identifierar möjliga huvudplantor. Vid 

nästa inventeringsstopp kan operatören analysera de förtolkade bilderna 

samtidigt som drönaren tar nya bilder.  

 

  

4.8 Framtida studier 

 

Det finns många koncept och tekniker som behöver studeras vidare när det 

gäller användning av drönare i skogsbruket. Många av de inventeringar som 

idag utförs med helikopter skulle kunna testas med drönare. Tänkbara 

användningsområden skulle kunna vara inventering av gallringar, 

insektsangrepp, viltskador, körplanering för markberedning och GROT-

skotning. Även djupare studier kring användning vid skogsvårdsplanering  

kan genomföras t.ex. om hur bilderna påverkas av lövinblandning i bestånd, 

om något i bildbehandlingen kan automatiseras och jämförande tids-

/kostnadsanalyser drönare/fältinventering. Att det är möjligt att utrusta 

drönare med laserskanningsutrustning öppnar också upp för nya möjligheter. 
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6 Bilagor 

 

 

Bilaga 1. Lagar och regler kring kommersiell användning av 

obemannade luftfartyg 

 
Det är transportstyrelsen som har ansvaret för att godkänna obemannade 

luftfartyg och piloter i Sverige, om de används i andra syften än tävling, 

sport hobby eller rekreation. Alla flygningar som sker med olika 

kommersiella syften eller utom synhåll för piloten är tillståndspliktiga. 

(Transportstyrelsen 2014) Vilka regler och kostnader som gäller beror på i 

vilken kategori luftfartyget hamnar: 

 

Kategori 1A 

Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mindre än eller lika 

med 1,5 kg som utvecklar en maximal kinetisk energi på högst 150 J samt 

flygs enbart inom synhåll för piloten. 

Kategori 1B 

Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mer än 1,5 kg men 

mindre än eller lika med 7 kg som utvecklar en maximal kinetisk energi på 

högst 1000 J samt som flygs enbart inom synhåll för piloten. 

Kategori 2 

Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mer än 7 kg som enbart 

flygs inom synhåll för piloten.  

Kategori 3 

Obemannade luftfartyg som är certifierade för att kunna flygas och 

kontrolleras utom synhåll för piloten. (Transportstyrelsen 2014)  

 

Förtydligande av "inom synhåll" 

”Med inom synhåll menas det maximala avståndet mellan piloten och 

luftfartyget inom vilket luftfartygets position och färdriktning hela tiden kan 

observeras visuellt utan kamera, kikare eller andra hjälpmedel, samt det 

avstånd där luftfartyget säkert kan manövreras på så sätt att kollision med 

andra luftfartyg i luften och personer eller egendom på marken kan 

undvikas. Med andra hjälpmedel menas i det här fallet inte glasögon eller 

kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn. (Transportstyrelsen 

2014b)” 

 

En drönare som är lämplig för arbetets syfte skulle hamna i kategori 1A eller 

1B, där är ett tillstånd är giltigt i två år och kostar 4 800.  

Skulle nu skogsbolaget X börja använda 5 drönare av samma modell räcker 

det att söka ett "grupptillstånd" men samtliga piloters namn och erfarenheter 

ska anges. 

Det är framförallt en självdeklaration på att man kommer följa de operativa 

reglerna, den vanligaste orsaken till avslag är att piloten har för liten 
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erfarenhet av den verksamhet man sökt för(Jangren, muntligen 2014). 

Exempelvis en oerfaren pilot som vill flyga över folksamlingar.  

 

När tillstånden ska förnyas är kostnaden 1 400 kr (Jangren, muntligen 2014). 

I den ansökan ska också bifogas en driftsrapport av det gångna årets 

verksamhet.  

Där ska framgå total flygtid för varje luftfartygsindivid, varje pilot, typ av 

uppdrag samt eventuella tillbud och vilka korrigeringar som gjorts för att 

hindra framtida tillbud.  

 

Regler för flygningen av luftfartyg kategori 1A 

 

En befälhavare ska vara utsedd om flera piloter flyger tillsammans annars är 

det den ensamma piloten som anses vara befälhavare. 

Befälhavaren ska innan flygning se till att det finns ett säkerhetsavstånd till 

människor, djur och egendom så inte luftfarkosten kan orsaka skador hos 

tredje part.  

Flygningen får ske på sådan höjd att piloten har flygfartyget inom synhåll 

utan visuella hjälpmedel och det omgivande luftrummet ska kunna 

övervakas så flygningen kan avbrytas om andra luftfartyg närmar sig.  

Ska flygningen ske inom kontrollerat luftrum t.ex. 

TIZ(trafikinformationszon) eller TIA(trafikinformationsområde) måste 

berörd flygledning kontaktas för att ge sitt tillstånd. 

Även flygning i mörker kräver ett särskilt tillstånd.  

 

Piloten 

Piloten ska vara väl förtrogen med luftfartygets funktion och styrning, samt 

ha förvissat sig om att flygningen kan utföras på ett säkert sätt. 

En pilot ska vara utsedd till befälhavare för varje flygning. 

Operatören ska säkerställa att systemet underhålls enligt tillverkarens 

anvisningar samt att systemets status ses över innan en flygning genomförs. 

Piloten ska förvissa sig om att systemet bibehålls intakt under hela 

flygningen. 

 

Luftfartyget 

Om luftfartyget är utrustat för automatisk flygning enligt en programmerad 

flygrutt, ska det alltid finns en möjlighet att kunna ta över styrningen för att 

säkerställa att undanmanöver kan utföras. 

Haverier eller incidenter som har medfört skada på människor, djur, eller 

egendom på marken eller i luften ska anmälas till Transportstyrelsen. 

Utförda flygningar ska dokumenteras i en loggbok eller motsvarande. I 

dokumentationen ska datum, pilot, luftfartygsindivid, start- och 

landningsplats, flygtid, total flygtid, typ av uppdrag samt eventuella 

avvikelser framgå.  

Luftfartyget ska vara märkt med operatörens namn och telefonnummer samt 

med det tillståndsnummer som tilldelats av Transportstyrelsen. 
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Bilaga 2 Regler kring spridning och användning av flygfoton 
 

Lagen om skydd för landskapsinformation (Notisium 1993:1742)  

"innehåller bestämmelser om -- krav på tillstånd för sjömätning, för 

fotografering och liknande registrering från luftfartyg samt för upprättande 

av databaser med landskapsinformation, -- krav på tillstånd för spridning av 

flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, av kartor samt av 

andra sammanställningar av landskapsinformation." (1§) 

 

De paragrafer i lagen som skulle vara aktuella när det gäller 

skogsinventering av mindre områden från luftfartyg är: 

4§ "Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg inom eller av 

sådana restriktionsområden som bestämts av regeringen enligt 1 kap. 8 § 

första stycket första meningen luftfartslagen (2010:500) får inte utföras utan 

tillstånd när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen 

bestämmer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer får meddela tillstånd endast om 

det finns särskilda skäl för det." 

"Befälhavare på luftfartyg ska se till att fotografering eller liknande 

registrering inte utförs i strid med bestämmelserna" 

 

Samt  

 

6§ "Flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, kartor i större 

skala än 1: 100 000 samt andra sammanställningar av 

landskapsinformation över svenskt territorium får inte spridas utan tillstånd 

av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd 

skall ges, om spridning kan ske utan att det kan antas medföra skada för 

Sveriges totalförsvar."  

 

Det är alltså tillåtet att ta flygfotografier från en drönare om inte objektet 

man fotograferar ligger inom ett restriktionsområde. Skulle bilder användas 

för flygbildstolkning inom ett företag räknas det inte som tillståndspliktig 

spridning enligt muntlig kontakt med Broström (2014) hos militär region 

västs underrättelse och säkerhetsavdelning.  

Alla bilder i detta arbete är granskade och godkända av militär region väst, 

enligt beslut 10830: 81212 av överstelöjtnant Stefahn Almström.  
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Bilaga 3  

 

80p  F G V H J 

 

60p                       S A G J K   

 

40p        G H Y V S A B 

 

32p                                  Z V N K F H M D  

 

20p                                          W T H B O B S G N E  

 

12p                                                    E W S G H K L B D N R E 
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Bilaga 4. Bilder från försöken. 
 

 

 
Figur 1. Bild tagen från återväxtinventeringen, yta 8. T.v. bild från Canon-kameran och T.h. 

från GoPro-kameran 

 

 

 

 
Figur 2. Bild tagen från inventeringen av röjningsbehovet, yta 7. T.v. bild från Canon-

kameran och T.h. från GoPro-kameran 
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Figur 3. Bild tagen från röjningsuppföljningen, yta 5. T.v. bild från Canon-kameran och 

T.h. från GoPro-kameran 

 

 
Figur 4. Bild tagen försöket kring olika ljus- och väderleksförhållanden, tidpunkten är för-

middagen (09.45) och vädret är klart. T.v. bild från Canon-kameran och T.h. från GoPro-

kameran 
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Figur 5. Bilder från försöket med olika markförhållanden, datumen uppifrån vänster är 12 

mars, 5 april, 21 april och 10 maj.  De två bilderna T.v. är från Canon-kameran och de två 

T.h. från GoPro-kameran. 

 


