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Sammanfattning
Sedan 1950-talet har analoga flygbilder använts flitigt inom skogsbruket. 
Nya tekniker med aktiva sensorer har utvecklats vid sidan om de etablerade 
bildteknikerna. En sådan teknik är laser.

År 2002 introducerades av det norska företaget Prevista, kommersiell 
flygburen laserskanning, som byggde på en arealbaserad metod som 
utvecklats av professor Erik Næsset i Norge. 

Precisionen vid laserskanning blir bättre i rena barrbestånd än i bestånd med 
både barr- och lövträd. Skillnaderna märks redan vid en lövandel i bestånden
på ca 30 %.

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra ett projekt för 
att skatta ett antal skogliga variabler från data baserade på Lantmäteriets 
skanning för den nya nationella höjdmodellen.

Syftet med det här examensarbetet var att på beståndsnivå undersöka 
noggrannheten i barr- och lövskog hos skattade grundytor som tagits fram i  
Skogsstyrelsens projekt ”Skogliga skattningar med laserdata”. Detta genom 
att på beståndsnivå jämföra uppskattade grundytor med grundytor uppmätta 
i fält.

Undersökningen utfördes som en kvantitativ studie i form av en jämförelse 
av laserbaserade skattningar från Skogsstyrelsens projekt med grundytor 
uppmätta i fält.

I varje bestånd mättes grundytorna med relaskop och jämfördes sedan med 
skattade grundytor som beräknats med laserskannade data som grund.

Medelvärdet av fältmätta grundytor i de 18 bestånd som ingick i studien var 
26,7 m²/ha och medelvärdet av de skattade grundytorna var 26,3 m²/ha. Det 
skattade värdet var alltså i genomsnitt 0,4 m²/ha lägre eller 98,5 % av det 
fältmätta värdet.

Genomsnittet för skattad grundyta, sett över alla bestånd, skiljde sig alltså 
väldigt lite från fältmätt grundyta, differensen var 1,5 %. Tittar man däremot
på enskilda bestånd, så varierade differensen mellan -31,7 % och +50,5 %.

Eftersom differensen mellan fältmätt och skattad grundyta var relativt liten i 
genomsnitt över alla 18 bestånd (om totalt 42,5 ha), borde laserskattningarna
från projektet ”Skogliga skattningar med laserdata” vara relativt säkra över 
ett större område, t. ex. på fastighetsnivå. På beståndsnivå får man vara mer 
försiktig i tolkningen av resultaten från skattningarna, då felen var så pass 
stora i enskilda bestånd.

Undersökningen visade också att skattningarna av grundytan i 
barrskogsbestånd är mer noggrannt skattade än grundytan i lövdominerade 
bestånd, fram för allt när lövandelen är över 50 %.



Abstract
Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra ett projekt för 
att skatta ett antal skogliga variabler från data baserade på Lantmäteriets 
skanning för den nya nationella höjdmodellen.

Syftet med det här examensarbetet var att på beståndsnivå undersöka 
noggrannheten i barr- och lövskog hos skattade grundytor som tagits fram i  
Skogsstyrelsens projekt ”Skogliga skattningar med laserdata”.

Undersökningen utfördes som en kvantitativ studie i form av en jämförelse 
av laserbaserade skattningar från Skogsstyrelsens projekt med grundytor 
uppmätta i fält.

Medelvärdet av fältmätta grundytor i de 18 bestånd som ingick i studien var 
26,7 m²/ha och medelvärdet av de skattade grundytorna var 26,3 m²/ha. För 
enskilda bestånd, varierade differensen mellan -31,7 % och +50,5 %.

Slutsatsen var att laserskattningarna från projektet ”Skogliga skattningar 
med laserdata” är relativt säkra över ett större område, t. ex. på 
fastighetsnivå. På beståndsnivå får man vara mer försiktig i tolkningen av 
resultaten från skattningarna, då felen var så pass stora i enskilda bestånd.

Undersökningen visade också att skattningarna av grundytan i 
barrskogsbestånd är mer noggrannt skattade än grundytan i lövdominerade 
bestånd, fram för allt när lövandelen är över 50 %.

Nyckelord: Flygburen laserskanning, arealbaserad metod, grundyta, 
fältinventering, lövskog.
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skogsbruksplaner och lån av GPS.
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

1.1.1 Fjärranalys i skogsbruket

Sedan 1950-talet har analoga flygbilder använts flitigt inom skogsbruket. 
Dessa bilder har använts inom en rad olika områden, t. ex. indelning av 
bestånd, operativ planering och olika skogliga uppföljningar (Bergström & 
Walter, 1999). Numera används digitala bilder som tas från flygplan och 
satelliter. Genom att sammanställa flera flygbilder från olika flygstråk med 
övertäckning, kan man få fram tredimensionella bilder. Slutprodukten blir ett
foto med ortogonalprojektion, ett s.k. ortofoto (Harrie, 2008).

1.1.2 Flygburen laserskanning

Nya tekniker med aktiva sensorer har utvecklats vid sidan om de etablerade 
bildteknikerna. En sådan teknik är laser. Vid flygburen laserskanning mäts 
avståndet från flygplanet eller helikoptern till markytan och andra objekt på 
marken. Det sker genom att laserpulser skickas ut med mycket hög frekvens,
som sedan reflekteras mot marken och registreras av sensorn i flygplanet 
(figur 1). Tiden och intensiteten på returpulsen används för beräkning av 
avstånd och form på de objekt som träffats av laserstrålen. Genom en 
kontinuerlig skanning kan man skapa en bild av såväl markytan som 
vegetation och byggnader m.m. som finns på den. Ganska omfattande 
bearbetningar krävs för att få användbara data. För att veta var på marken 
lasern träffar används exakt positionering av flygplanet med hjälp av GPS 
och tröghetsnavigering. Tröghetsnavigering (INS, Inertial Navigation 
System) används för att mäta planets orientering i luften och för att fylla ut 
luckorna mellan GPS-positionerna. INS-systemet består oftast av tre 
gyroskop och tre accelerometrar. Flygplanets position definieras av x-, y- 
och z-koordinater och orienteringen i luftrummet av tre vinklar som kallas 
tipp, roll och gir (figur 2). Användningsområdet för laserdata är fram för allt 
höjdmodeller och höjddata (Klang, 2009; Nordkvist m. fl., 2013). 
Laserskanning kan utföras i mörker, men däremot inte om det regnar eller 
snöar (Mikita m. fl., 2013).

Både figur 1 och 2 är gjorda av Karin Nordkvist och hämtade från Nordkvist 
m. fl. (2013). Licensierade under Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5  .
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Figur 1. Flygburen laserskanning. Figur 2. Tipp, roll och gir.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/legalcode


1.1.3 Nya nationella höjdmodellen

Den gamla höjddatabasen som finns i Sverige bygger på avvägningar och 
har uppdaterats och reviderats ett flertal gånger. Den senaste revideringen 
avslutades 1994. I samband med detta gjordes även en utvärdering av 
höjdmodellens medelfel, som beräknades till ca ±2 meter (Lantmäteriet, 
2007).

Riktiga höjddata är viktiga i många sammanhang, bl. a. för att kunna 
bedöma risken för översvämningar i samhället. I Klimat-  och 
sårbarhetsutredningen som tagits fram på uppdrag av regeringen och blev 
klar 2007 står bl. a. följande: ”Lantmäteriverket bör få resurser för att skapa 
en ny nationell höjddatabas med tätare och noggrannare höjddata än dagens. 
Databasen ska vara allmänt och kostnadsfritt tillgänglig för kommuner och 
myndigheter och i digital form”  (SOU 2007:60).

Lantmäteriet fick i uppdrag av regeringen att framställa en ny nationell 
höjdmodell (NNH) med hög noggrannhet. Efter flera års förberedelser, 
startade så år 2009 laserskanningen för den nya nationella höjdmodellen.

Några tekniska data om Lantmäteriets laserskanning (Lantmäteriet, 2014):

• Punkttäthet: 0,5 – 1 punkt/m²

• Flyghöjd: 1700 – 2300 meter

• Skanningsvinkel ± 20°

• Stråkövertäckning: 20 %

• Träffyta på marken (footprint): 0,5 – 0,7 meter  

I arbetet ingick att klassificera de laserpunkter som representerar mark, 
vatten och broar. Övriga laserpunkter skulle lämnas oklassificerade 
(Lantmäteriet, 2014). Man bestämde dock att de oklassificerade 
laserpunkterna skulle lagras på samma sätt som de data som skulle ligga till 
grund för höjdmodellen, och ambitionen var att det skulle genomföras 
studier av användbarheten av dessa data (Lantmäteriet, 2007).

Höjdnoggrannheten, hos den genom laserskanningen framtagna 
höjdmodellen, har visat sig vara ca 5 cm på plana hårdgjorda ytor, men stora
lokala avvikelser kan förekomma. Noggrannheten i laserskanningen beror på
en rad faktorer, bland annat har tidpunkten på året när skanningen 
genomförs stor betydelse, fram för allt beroende på att vegetationen ser olika
ut under olika årstider. Under vegetationssäsongen kan till exempel låga 
buskar, växande grödor och täta örtbestånd påverka skanningsresultatet 
genom att laserpulserna då kan reflekteras något ovanför den verkliga 
markytan. Kuperad terräng, branter och blockrik mark kan också ge lokala 
fel i höjdmodellen. I vissa extrema fall kan höjdmodellen hamna flera meter 
fel (Lantmäteriet, 2011).
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1.1.4 Flygburen laserskanning inom skogsbruket

1.1.4.1 Två huvudmetoder vid flygburen laserskanning

De första försöken med flygburen laserskanning för inventeringar inom 
skogsbruket gjordes 1991, med ett system utvecklat av Försvarets 
forskningsanstalt. (Næsset m. fl., 2004). De första civila systemen för 
laserskanning kom 1993 och hade då en kapacitet på 2000 pulser/s. Sedan 
dess har tekniken utvecklats mycket snabbt och 15 år senare, år 2008, hade 
hastigheten på de snabbaste lasersystemen ökat 100 gånger, till 200 000 
pulser/s (Nilsson & Olsson, 2008).

Två huvudmetoder har utvecklats för beräkning av skogliga data från 
flygburna laserskanningar (Hyyppä m. fl., 2008):

1. Arealbaserade metoder. Här delas det laserskannade området in i ett 
rasternät. Sedan beräknas statistiska samband mellan data från det 
skannade punktmolnet och skogliga data från noggrant fältmätta, väl 
koordinatsatta provytor som mätts in med differentiell GPS. Laserdata 
och fältmätta data kopplas sedan ihop, så att skogliga variabler kan 
skattas för hela det skannade området. Gles laserskanning är tillräcklig 
(0,5 punkter/m²).

2. Enskilda-träd-metoder. Här uppskattas till exempel höjd, krondiameter 
och trädslag för enskilda träd. Tätare laserskanning krävs (10 
punkter/m²)

Fördelen med den arealbaserade metoden jämfört med enskilda-träd-
metoden är priset som är betydligt lägre. Nackdelen är att den arealbaserade 
metoden inte är lika noggrann. I de oftast använda arealbaserade metoderna 
kan bara hänsyn tas till den vertikala utbredningen av laserdata, medan man 
med enskilda-träd-metoderna vanligen kan ta fram tredimensionella 
modeller av markyta och vegetation, vilket betyder att mer information kan 
tas fram (Lindberg, 2012).

1.1.4.2 Den arealbaserade metoden

År 2002 introducerades av det norska företaget Prevista, kommersiell 
flygburen laserskanning, som byggde på en arealbaserad metod som 
utvecklats av professor Erik Næsset i Norge. För barrdominerade nordiska 
skogar med högst ca 30 % lövinblandning har den visat sig ge bra resultat 
för skattningar av till exempel beståndshöjd och grundyta (Nilsson & 
Olsson, 2008). 

Felmarginalen vid de här skattningarna var 8,6 – 11,7 % för grundyta och 
3,7 – 6,3 % för medelhöjd (Næsset 2002). Andra liknande försök 
genomförda i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet gav liknande 
resultat (Næsset m. fl., 2004).

Næsset m. fl. (2004) redovisar en lång rad försök som visar att topografiska 
variationer inte påverkar skanningsresultaten särskilt mycket. Inte heller 
tätheten av laserdatan, som varierade mellan 0,1 och > 10 pulser/m² i 
försöken, påverkar resultaten drastiskt vid den arealbaserade metoden, utan 
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precisionen vid skattningarna för de flesta skogliga grunddata är ändå 
tillfredsställande. Vid en jämförelse med traditionella inventeringsmetoder 
så är laserskattningarna dessutom kostnadseffektiva. Även senare försök har 
visat att skattade värden från laserskanningar ger bättre resultat för trädhöjd, 
brösthöjdsdiameter och virkesvolym än traditionella fältmätningar (Mikita 
m. fl., 2013).

Beståndsindelning och beräkning av beståndsvariabler kan automatiseras 
och datorberäknas med acceptabla resultat genom att kombinera 
laserskannade data från stora områden med kontrollytor från t ex nationella 
skogsuppskattningar (Hollaus m. fl., 2009; Maltamo m. fl., 2009).

1.1.4.3 Sämre precision vid laserskanning i lövbestånd

Precisionen vid laserskanning blir bättre i rena barrbestånd än i bestånd med 
både barr- och lövträd. Næsset (2004) redogör för försök som har visat att 
det är troligt att relationen mellan beståndsegenskaper och laserdata skiljer 
mer mellan barr- och lövträd än mellan olika barrträd som gran och tall. 
Förklaringen till detta är att det är större skillnader i kronform och 
grenstruktur mellan löv- och barrträd än mellan olika barrträd. Även 
skillnader i egenskaper mellan blad och barr kan förklara en del av 
skillnaden. Till exempel kan täta smalstammiga lövbestånd med stor 
lövvolym ge en överskattning av grundyta och virkesvolym p.g.a. att 
laserstrålarna har svårt att komma igenom det täta lövverket. 

Precisionen i beräkningarna kan dock förbättras genom att man använder 
olika beräkningsmodeller för olika typer av bestånd (Næsset m. fl., 2004). 
Stratifieringen av bestånden görs då ofta med hjälp av fototolkning 
(Lindberg, 2012). En variant av stratifiering som provats är att indela 
bestånden i tre grupper: unga bestånd, mogna bestånd med lågt 
ståndortsindex och mogna bestånd med högt ståndortsindex (Næsset, 2002). 
Försök har även gjorts med att stratifiera provytorna i barr- och lövskog 
(Hollaus m. fl., 2009). Detta förbättrade noggrannheten i barrbestånd, men 
på grund av för få lövdominerade provytor kunde ingen tillförlitlig modell 
tas fram för lövbestånd.

Skattningarna blir tillförlitligare om laserskanningen utförs när lövträden är 
avlövade (Villikka, Packalén & Maltamo, 2012), men ett problem med detta 
är att tiden med avlövade trädkronor och samtidig snöfrihet inte är så lång i 
Norden och dessutom inte går att beräkna i förväg.

1.1.5 Skogsstyrelsens projekt ”Skogliga skattningar med laserdata”

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra ett projekt för 
att skatta ett antal skogliga variabler från data baserade på Lantmäteriets 
skanning för den nya nationella höjdmodellen. Projektet som utförs i 
samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), skall pågå i tre år och 
vara klart 2015 (Larsson & Olsson, 2013). Projektets effektmål är att: 
”Nyttja den nationella laserskanningen och ny teknik för att erhålla 
rikstäckande data om Sveriges skogsresurser med så god kvalitet att det 
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stimulerar skogsbruket till en ökad aktivitet

effektiviserar myndigheternas arbete med skogsbruk och naturvård

är ett underlag för forskning”.

Skattningarna baseras på data från NNH-skanningen och fältmätta provytor 
från  Riksskogstaxeringen. Varje skanningsområde är 25 x 50 km och inom 
varje område väljs ca 300 provytor ut för att få så representativa värden som 
möjligt. De provytor som utvalts har under sommaren 2013 koordinatsatts 
med differentiell GPS (Nordkvist, 2014).

De krav som ställs på provytorna är följande:

• Ska ligga på produktiv skogsmark.

• Får inte vara delade i flera bestånd eller ägoslag.

• Får inte innehålla överståndare.

• Provyta och skattningsområde skall vara skannade med samma typ av 
skanner.

• Provyta och skattningsområde skall vara skannade vid samma årstid.

• I första hand ska Riksskogstaxeringens permanenta provytor användas.

• Får inte ha gått mer än 4 år mellan inventering och skanning.

• Provytan ska ligga maximalt 10 mil från centrum av skattningsområdet.

Uppmätta data från provytorna används tillsammans med laserskannade data
för att med hjälp av linjär regression ta fram statistiska modeller. Dessa 
modeller används för att producera ett raster med rutor på 12,5 x 12,5 meter 
med skattade variabler. De skogliga variabler som beräknas i projektet och 
rasterläggs är grundytevägd medelhöjd, grundytevägd medeldiameter, 
grundyta, virkesvolym och biomassa. Eventuellt kommer även raster med 
ålder att tas fram (Nordkvist, 2014).

Ännu har inga större utvärderingar av projektet gjorts (Nordkvist, 2014). 
Några mindre utvärderingar har dock gjorts av SLU, bland annat på 
beståndsnivå, där 30 cirkelytetaxerade bestånd från Sveaskog i Norrbotten 
utvärderades. Skanningarna hade utförts under lövad säsong och 
noggrannheten för grundyta var 13,0 % (RMSE). Det genomsnittliga 
beståndet i utvärderingen var 33,5 ha (Jonzén, 2014a).

Någon studie av noggrannheten på beståndsnivå på privatägd skogsmark har
ännu inte utförts. Eftersom beståndsstorleken ofta är betydligt mindre i 
privatskog än i bolagsägd skog, kan det vara intressant att även göra 
utvärderingar av noggrannheten i privatskog (Olsson, 2014). Enligt Jonzén 
(2014b) har inte heller någon utvärdering av noggrannheten i bestånd med 
olika andelar lövskog utförts.
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1.2 Syfte och mål

Syftet med det här examensarbetet var att på beståndsnivå undersöka 
noggrannheten i barr- och lövskog hos skattade grundytor som tagits fram i  
Skogsstyrelsens projekt ”Skogliga skattningar med laserdata”. Detta genom 
att på beståndsnivå jämföra uppskattade grundytor med grundytor uppmätta 
i fält.

Målet var att ta fram ett underlag för hur säkra skattningarna av grundyta 
från ”Skogliga skattningar med laserdata” är.

Hypotesen var att skattningarna av grundytan från laserdata är noggrannare 
skattade i barrskogsdominerade bestånd än i lövdominerade bestånd.

1.3 Avgränsningar

De bestånd som valdes ut i den här undersökningen är belägna inom ett 
område där skattningar fanns tillgängliga och som dessutom låg i närheten 
av författarens bostadsort. Dessa områden valdes också på grund av att där 
fanns digitala skogsbruksplaner med inlagda beståndsgränser tillgängliga. 

Undersökningen avgränsades till gallringsskogar och äldre skogar, alltså 
bestånd av minst huggningsklass G1 i de digitala skogsbruksplanerna. Enligt
Johansson (2011) är definitionen av gallringsskog: ”skog av 
tillfredsställande täthet och beskaffenhet, där mer än 50 % av de härskande 
och medhärskande träden är grövre än 10 cm i brösthöjd. Normal 
avverkningsform är gallring för att främja skogens fortsatta utveckling”. G1 
anges i samma källa som gallringsskog som är yngre än lägsta ålder för 
föryngringsavverkning.

Denna avgränsning gjordes för att det är svårt att bestämma grundytan i 
yngre skogar med relaskop. Bestånd med svårbestämda gränser har också 
undvikits för att inte riskera att hamna utanför beståndsgränsen med 
mätningarna. Bestånd som gallrats under de senaste två åren har också 
uteslutits ur undersökningen. Anledningen till det var att laserskanningen i 
undersökt område utfördes sommaren 2012, och dessa data kan då inte 
jämföras med uppmätta data från år 2014 om beståndet gallrats.
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2. Material och metod

2.1 Metodik

Undersökningen utfördes som en kvantitativ studie i form av en jämförelse 
av laserbaserade skattningar från Skogsstyrelsens projekt med grundytor 
uppmätta i fält. I totalt 18 bestånd jämfördes uppmätta värden på provytor 
med de skattade värdena för rastret med upplösningen 12,5 x 12,5 meter.

I varje bestånd mättes grundytorna med relaskop och s. k. ”gränsträd”, alltså 
träd som var svåra att bedöma om de skulle räknas med i relaskopets 
spaltöppning eller inte, kontrollmättes emellanåt för att ”kalibrera” 
relaskopmätningarna. Alternativet hade varit att klava alla träd på provytorna
och sedan räkna ut grundytan utifrån uppmätta diametrar. Detta bedömdes 
som alltför tidskrävande, och om detta gjorts hade det varit nödvändigt att 
minska antalet bestånd i undersökningen.

Avståndet mellan provytorna stegades upp och lades ut genom att gå i 
kompasslinjer efter en vanlig orienteringskompass. Detta gav inte exakt de 
avstånd som beräknats skulle vara mellan provytorna, men bedömdes ändå 
vara tillräckligt exakta för den här undersökningen. Ett alternativ hade varit 
att mäta upp avstånden mellan provytorna med trådmätare eller måttband 
och använda en syftkompass.

För att säkerställa att mätningarna utfördes i rätt bestånd användes en vanlig 
handburen GPS med inlagd fastighetskarta över det aktuella området. På 
denna syntes fastighetsgränserna men ej beståndsgränserna. Då bestånd med 
så tydliga beståndsgränser som möjligt valdes ut, så var det i de flesta fall 
inga större svårigheter med detta. Hade man haft tillgång till en handburen 
GPS med skogsbruksplanerna inlagda hade det förstås underlättat en hel del,
och det hade då inte heller varit lika nödvändigt att hitta bestånd med tydliga
gränser. 

2.2 Tillvägagångssätt

2.2.1 Beståndsurval

Fältarbetet för denna undersökning utfördes under augusti 2014. 
Undersökningen utfördes i Norra Sverige, Västernorrlands län (figur 3). 
Totalt valdes 18 bestånd ut från 10 olika skogsbruksplaner som upprättats av
Nätraälven skog i Örnsköldsviks kommun.

Förutsättningen för att bestånden skulle kunna ingå i undersökningen var att 
de till hela sin utbredning låg inom två specifika skanningsrutor som 
erhållits från Skogsstyrelsens projekt. Erhållna rutor var benämnda 11F027 
och 11F015 (figur 4) och laserskannades under perioden 18/7 - 28/8 2012. 
För de två rutorna erhölls av SLU skattade värden för grundytor.
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Bestånden valdes med utgångspunkt från att beståndsgränserna skulle vara 
så tydliga och raka som möjligt, för att underlätta utläggningen av provytor. 
Ett stratifierat urval av bestånd gjordes så att nio bestånd hade en lövandel 
om maximalt 10 – 15 % av virkesförrådet och nio bestånd hade en lövandel 
om minst 35 – 40 %. Inom dessa två stratifieringsgrupper var målet sedan att
stratifiera bestånden i ytterligare tre grupper, så att tre bestånd, enligt 
skogsbruksplanen, hade ett virkesförråd på < 100 m³sk/ha, tre bestånd hade 
ett virkesförråd på 100 – 200 m³sk/ha och  tre bestånd ett virkesförråd på > 
200 m³sk/ha. Detta var emellertid inte möjligt, utan i barrgruppen fanns två 
bestånd med < 100 m³sk/ha och fyra bestånd med 100 – 200 m³sk/ha, och i 
lövgruppen fanns fyra bestånd med < 100 m³sk/ha och två bestånd med 100 
– 200 m³sk/ha. Orsaken till detta var att det inte fanns tillräckligt med 
barrbestånd som hade ett virkesförråd med < 100 m³sk/ha och som dessutom
fanns i huggningsklass G1 och inte var nygallrade. För varje bestånd 
hämtades arealen från de digitala skogsbruksplanerna. Arealen på bestånden 
varierade mellan 0,5 och 8,3 ha. Medelvärdet för barrbeståndens areal var 
2,8 ha och de lövdominerade bestånden 1,9 ha.

Slutligen ingick alltså i urvalet sex bestånd med ett virkesförråd mellan 52 
och 96 m³sk/ha, sex bestånd med ett virkesförråd mellan 103 och 196 
m³sk/ha och sex bestånd med ett virkesförråd mellan 217 och 293 m³sk/ha. 
Lövandelen varierade mellan 3 och 15 procent i barrbestånden och mellan 
37 och 93 procent i de lövdominerade bestånden (tabell 1).
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Figur 3. Pilen anger 
undersökningsområdets 
geografiska placering. Källa: Lantmäteriet

Figur 4. Skanningsområde 11F027 och 
11F015 som användes i undersökningen.



2.2.2 Provyteutläggning

För varje bestånd beräknades ett provyteförband genom att ta kvadratroten 
ur beståndsarealen dividerat med antalet provytor. I varje bestånd 
inventerades tio provytor. Utläggningen av provytor skedde efter 
taxeringslinjer i antingen öst-västlig eller nord-sydlig riktning, i den riktning
som låg mest tvärs emot beståndets längsriktning. Utläggningen startade i 
den punkt i beståndet som var närmast bilväg av den längst i syd eller nord 
liggande punkten, om taxeringslinjerna lades ut i öst-västlig riktning. På 
samma sätt startade utläggningen i den längst i öst respektive väst liggande 
punkten om taxeringslinjerna lades ut i nord-sydlig riktning. Var denna 
punkt svår att lägesbestämma startade utläggningen av taxeringslinjerna från
andra änden av beståndet. 

För att erhålla avståndet till första linjen multiplicerades ett slumptal, 
genererat av en miniräknare med slumptalsfunktion, med provyteförbandet. 
Om taxeringslinjerna skulle läggas i öst-västlig riktning, stegades detta 
avstånd upp från startpunkten och rakt in i beståndet i nordlig riktning, från 
den sydligaste punkten. Var utgångspunkten i stället i den nordligaste 
punkten, stegades avståndet till den första linjen upp i rakt sydlig riktning. 
Starten för utläggningen efter första taxeringslinjen började från närmaste 
beståndskant. Ett nytt slumptal togs fram som multiplicerades med förbandet
för att få fram avståndet till första ytan efter linjen (figur 5).

Om provytan kom för nära beståndsgränsen så flyttades provytecentrum 
vinkelrätt in från beståndsgränsen. Avståndet in från beståndsgränsen 
bestämdes genom att mäta diametern på de grövsta kantträden och dividera 
detta tal med 2. Provytan flyttades in detta tal + 1 omvandlat till meter.
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Tabell 1: Utvalda bestånds areal och virkesförråd enligt 
skogsbruksplan och lövandel enligt fältmätning.
Bestånd nr. Areal (Ha) Lövandel (%) Virkesförråd (m³/sk/ha)

1 8,3 11 83
2 0,8 38 96
3 2,6 44 147
4 2,0 6 253
5 3,3 59 96
6 1,5 7 217
7 2,3 4 196
8 3,7 13 120
9 1,6 87 52

10 0,8 14 163
11 1,5 15 218
12 2,5 37 76
13 0,5 42 253
14 0,7 93 253
15 3,6 75 293
16 1,3 39 172
17 3,3 6 55
18 2,2 3 103



2.2.3 Mätinstrument och mätteknik

I varje provyta markerades provytecentrum med ett aluminiumrör. I de fall 
provytorna låg för nära beståndsgränsen och flyttades in längre i beståndet, 
sattes ett till rör i denna punkt. Ett plastband sattes upp i en gren på valfritt 
träd för att markera startpunkt för relaskoperingen. Stående i provytecentrum
relaskoperades provytan medsols med start vid plastbandet. Relaskopering 
gjordes i brösthöjd, 1,3 m över markytan. Ett Skogma-relaskop, 
artikelnummer: 105420 (Skogma, 2014), med räknefaktor 1 användes. 
Inräknade träd fördelades på trädslagen, tall, gran och lövträd.

För att minska risken för systematiska fel vid relaskoperingen kontrollmättes
ett antal ”gränsträd”, alltså träd som var svåra att bedöma om de skulle 
räknas med eller inte. Om trädets diameter i centimeter var större än det 
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Figur 5: Provyteutläggning. I det här fallet startar utläggningen 
av provytor från den mest sydliga punkten, eftersom den är 
närmast bilväg. F = provyteförband. S = startpunkt. a = slumptal
för utläggning av första linjen. b = slumptal för utläggning av 
första provytan. x = inflyttning från beståndskant.

a*F

b*F F
x

F

Provytor

S



dubbla avståndet från provytecentrum till trädet i meter räknades trädet med 
i grundytan. Trädets diameter mättes med en talmeter med diameterskala och
avståndet mättes genom att fästa ett 20 m huggarmåttband i aluminiumröret 
och mäta avståndet till trädet. Alla ”gränsträd” kontrollmättes inte, utan ett 
subjektivt urval träd per bestånd utvaldes för att säkerställa kalibreringen av 
relaskopmätningarna. I bestånd med många ”gränsträd” utvaldes fler 
kontrollträd än i bestånd med få ”gränsträd”.

2.2.4 Bearbetning av fältmätta data

För varje bestånd beräknades det aritmetiska medelvärdet för grundytan i 
beståndet. Andelen lövskog i beståndet beräknades sedan genom att dividera
summan av antalet relaskoperade lövträd i beståndet med det totala antalet 
relaskoperade träd.

2.2.5 Bearbetning av laserskannade data

För bearbetning av laserdata användes ArcGIS 10.2.2 for Desktop. De 
skattade grundytor som erhölls av SLU var inlagda i de två rasterbilderna 
11F027 och 11F015 med pixelstorleken 12,5 x 12,5 m. Varje pixel lagrade 
ett värde, en grundyta som gällde för hela pixelns utbredning.

För att kunna beräkna grundytor på beståndsnivå utifrån laserdata användes 
som grund digitala kartor av utvalda skogsbruksplaner. Skogsbruksplanerna 
erhölls i filformatet KML, som är ett filformat som används i Google Earth. 
KML-filer går inte att använda direkt i ArcGIS, varför filerna först fick 
konverteras i programmet med funktionen Conversion – KML to Layer.

Grundytorna beräknades med verktyget Zonal Statistics as Table. Det går till
så att programmet först konverterar de digitala kartorna till rasterbilder, 
tilldelar varje pixel det värde som finns i motsvarande pixel på rasterbilden 
med grundytor, räknar ut ett medelvärde för de pixlar i beståndet vars 
centrum ligger innanför beståndsgränsen och tilldelar hela beståndet detta 
medelvärde. Resultatet erhålls därefter i form av en tabell med medelvärdet 
för grundyta/bestånd (figur 6).

Skattningarna av ett bestånd påverkas av de omgivande markerna på grund 
av att pixlarna i rasterbilden korsar beståndsgränserna och representerar 
grundytan för hela pixelns utbredning, inte bara den del som finns i det 
aktuella beståndet, se exempel i bilaga 2.
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2.2.6 Jämförelse mellan uppskattade och fältmätta grundytor

De uppmätta grundytorna från provytorna i fält och de beräknande 
grundytorna i ArcGIS från laserskanningen fördes in i ett kalkylblad i 
LibreOffice Calc för beräkning av skillnader mellan uppskattade och 
fältmätta grundytor i relation till lövandel, virkesförråd och beståndsareal.

Även påverkan från omgivande mark har analyserats genom att beräkna 
buffertzoner genom Analysis Tools i ArcGIS, funktionen Proximity/Buffer. 
Med verktyget lades buffertzoner runt alla bestånd. I det här fallet lades en 
negativ buffertzon på 6,25 m in från varje beståndskant, d.v.s. 
beståndsgränserna flyttades in 6,25 meter från ursprungsgränserna. 
Anledningen till detta var att analysera den påverkan som intilliggande mark
har på beståndens beräknade grundyta, fram för allt i fall där stor skillnad 
föreligger mellan bestånd och intilliggande mark. Orsaken till att 
buffertzonen sattes till 6,25 m var att pixelstorleken för rastret var 12,5 m, 
och i medeltal borde därför en zon på 6,25 m in i bestånden påverkas av 
utanförliggande mark.
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Figur 6. Principskiss över beräkning med Zonal Statistics as table. Bild 1 
representerar en karta med fyra bestånd konverterad till ett raster. Bild 2 
representerar ett raster med skattade grundytor från laserdata för samma 
område. Bild 3 visar hur resultaten erhålls i tabellform med medelvärden för 
varje bestånds grundyta.

1 2 3

1 1 1 1 2 3 2 1 1 2,00

2 2 4 4 2 4 5 3 2 2,67

3 2 4 4 3 2 4 5 3 2,67

3 3 4 4 3 2 1 1 4 3,17



3. Resultat

3.1 Jämförelse av fältmätta och skattade grundytor

Medelvärdet av fältmätta grundytor i de 18 bestånden var 26,7 m²/ha och 
medelvärdet av de skattade grundytorna var 26,3 m²/ha. Det skattade värdet 
var alltså i genomsnitt 0,4 m²/ha lägre eller 98,5 % av det fältmätta värdet. 
Differensen mellan fältmätt och skattad grundyta varierade mellan 1,3 och 
9,3 m²/ha (tabell 2 och figur 7). Korrelationskoefficienten mellan fältmätt 
och skattad grundyta var +0,67.
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Figur 7. Samband mellan skattad och fältmätt grundyta 
(m²/ha ). 

Varje markering representerar ett bestånd. 
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Det finns en trend att grundytor beräknade från laserdata överskattades i 
bestånd med låg grundyta och underskattades i bestånd med hög grundyta. 
Brytpunkten mellan över- och underskattning ser ut att ligga vid en grundyta
på ca 27 – 28 m²/ha (figur 8).

Jämförelser har även utförts av relationen mellan differens mellan fältmätt 
och skattad grundyta och beståndens virkesförråd respektive areal utan att 
några samband hittats.
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Tabell 2: Grundyta per bestånd. Barrbestånd: max. 15 % grundyteandel löv 
av totala grundytan. Lövbestånd: min. 35 % grundyteandel löv av totala 
grundytan.

Beståndstyp
1 Barr 83 15,4 16,9 1,5 9,7
2 Löv 96 20,5 24,3 3,8 18,5
3 Löv 147 32,0 29,0 -3 -9,4
4 Barr 253 36,9 31,0 -5,9 -16,0
5 Löv 96 21,1 23,3 2,2 10,4
6 Barr 217 28,1 25,5 -2,6 -9,3
7 Barr 196 33,4 26,5 -6,9 -20,7
8 Barr 120 18,7 20,0 1,3 7,0
9 Löv 52 18,4 27,7 9,3 50,5

10 Barr 163 25,7 28,7 3 11,7
11 Barr 218 32,1 34,2 2,1 6,5
12 Löv 76 25,8 22,1 -3,7 -14,3
13 Löv 253 36,2 27,9 -8,3 -22,9
14 Löv 253 26,8 33,6 6,8 25,4
15 Löv 293 31,8 35,6 3,8 11,9
16 Löv 172 34,3 29,9 -4,4 -12,8
17 Barr 55 24,9 17,0 -7,9 -31,7
18 Barr 103 18,9 20,4 1,5 7,9

Bestånd 
nr.

Virkesförråd enligt 
skogsbruksplan 
(m³/ha)

Fältmätt 
grundyta 
(m²/ha)

Skattad 
grundyta 
(m²/ha)

Differens skattad 
– fältmätt 
grundyta (m²/ha)

Differens i (%) 
av fältmätt 
grundyta



3.2 Jämförelse mellan barrbestånd och lövbestånd

Differensen mellan fältmätta och skattade värden varierade mellan +11,7 % 
och -31,7 % i barrbestånden och mellan +50,5 % och -22,9 % i de 
lövdominerade bestånden. Det var alltså, som också syns i figur 9, en större 
spridning i resultaten bland de lövdominerade bestånden.
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Figur 8. Differens mellan fältmätta och skattade data i relation till beståndets
fältmätta grundyta.
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Figur 9. Samband mellan skattad och fältmätt grundyta. 

Varje markering representerar ett bestånd. 
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Medelvärdet av de fältmätta grundytorna i de nio barrbestånden var 26,0 
m²/ha och medelvärdet av de skattade grundytorna var 24,5 m²/ha. I 
genomsnitt var den skattade grundytan för barrbestånden 1,5 m²/ha lägre 
eller 94,1 % av det fältmätta värdet. Korrelationskoefficienten mellan 
fältmätt och skattad grundyta för barrbestånden var +0,81.

Medelvärdet av de fältmätta grundytorna i de lövdominerade bestånden var 
27,4 m²/ha och medelvärdet av de skattade grundytorna var 28,2 m²/ha. I 
detta fall var det skattade värdet 0,8 m²/ha högre eller 102,6 % av det 
fältmätta värdet. Korrelationskoefficienten mellan fältmätt och skattad 
grundyta för de lövdominerade bestånden var +0,49.

Tendensen är att grundytan i de lövdominerade bestånden överskattas. Detta 
är särskilt tydligt om man tittar på de fyra bestånd som har en lövandel på 
mer än 50 % (figur 10). 

För att få ett mått på hur homogena de uppmätta bestånden är, har 
standardavvikelsen mellan de olika provytorna beräknats för varje bestånd. 
Standardavvikelsen för de nio barrbestånden varierade mellan 3,8 och 8,3 
och för de lövdominerade bestånden mellan 5,8 och 14,9 (tabell 3). 
Medelvärdet av standardavvikelsen för barrbestånden var 5,6 och för de 
lövdominerade bestånden 9,8. Barrbestånden har alltså mindre uppmätta 
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Figur 10: Differens mellan fältmätta och skattade data i relation till beståndets 
lövskogsandel.
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skillnader mellan varje provyta än de lövdominerade bestånden. Uppmätta 
grundytor för alla provytor och bestånd redovisas i bilaga 1.

3.3 Omgivningens påverkan på skattade grundytor

I stället för en genomsnittlig underskattning av grundytan på 1,5 %, 
överskattades grundytan med 1,4 % med inlagda buffertzoner och 
korrelationskoefficienten mellan fältmätt och skattad grundyta ökade från 
+0,67 till +0,75.

För de flesta bestånd hade beräknade buffertzoner liten inverkan på 
resultatet och skillnaden totalt var liten, men för vissa enskilda bestånd hade 
inlagda buffertzoner en större effekt. I bestånd 4, 6 och 13 ökade den 
skattade grundytan med mer än 2 m²/ha (tabell 4). Detta medförde att 
differensen mellan fältmätt och skattad grundyta minskade: i bestånd 4 från 
5,9 m²/ha till 1,7 m²/ha , i bestånd 6 från 2,6 m²/ha till 0,2 m²/ha och i 
bestånd 13 från 8,3 m²/ha  till 4,1  m²/ha. Gemensamt för de här tre 
bestånden är att de har höga grundytor och att de till stor del är omgivna av 
öppna ytor som hyggen och åkermark. (Se bildexempel på bestånd 4 i bilaga
2 och 3).

I 7 bestånd blev differensen mellan fältmätta och skattade grundytor större 
med inlagda buffertzoner, men enbart i två bestånd ökade differensen med 
mer än 1 m²/ha. I bestånd 10 ökade differensen med 1,3 m²/ha och i bestånd 
15 med 1,4 m²/ha (tabell 4).
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Tabell 3: Min: lägsta uppmätta grundyta/bestånd, Max: Högsta uppmätta 
grundyta/bestånd, S: Standardavvikelse för uppmätta grundytor i beståndet.

Beståndstyp Min (m²/ha) Max (m²/ha) S
1 Barr 11 24 4,5
2 Löv 9 39 8,0
3 Löv 11 54 14,9
4 Barr 22 44 6,3
5 Löv 7 33 9,0
6 Barr 23 33 3,8
7 Barr 25 47 6,6
8 Barr 7 30 7,7
9 Löv 5 26 6,9

10 Barr 16 45 8,3
11 Barr 25 40 4,6
12 Löv 17 35 5,8
13 Löv 8 50 12,3
14 Löv 12 41 9,3
15 Löv 23 53 9,2
16 Löv 20 58 12,5
17 Barr 17 30 3,8
18 Barr 12 25 4,7

Bestånd 
nummer



I barrbestånden var den genomsnittliga skattade grundytan 25,2 m²/ha med 
inlagda buffertzoner. I genomsnitt var den skattade grundytan 0,8 m²/ha 
lägre eller 96,9 % av det fältmätta värdet för barrbestånden med inlagda 
buffertzoner. Korrelationskoefficienten mellan fältmätt och skattad grundyta 
ökade från +0,81 till +0,84.

I de lövdominerade bestånden var den genomsnittliga skattade grundytan 
29,0 m²/ha med inlagda buffertzoner. I genomsnitt var den skattade 
grundytan 1,6 m²/ha högre eller 105,8 % av det fältmätta värdet för de 
lövdominerade bestånden med inlagda buffertzoner. 
Korrelationskoefficienten mellan fältmätt och skattad grundyta ökade från 
+0,49 till +0,64.
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Tabell 4: Skattad grundyta med och utan inlagda buffertzoner om 6,25 m.

Bestånd nr. Beståndstyp
1 Barr 16,9 17,0 0,1
2 Löv 24,3 23,5 -0,8
3 Löv 29,0 29,5 0,5
4 Barr 31,0 35,2 4,2
5 Löv 23,3 23,7 0,4
6 Barr 25,5 27,9 2,4
7 Barr 26,5 26,1 -0,4
8 Barr 20,0 20,1 0,1
9 Löv 27,7 27,6 -0,1

10 Barr 28,7 30,0 1,3
11 Barr 34,2 32,9 -1,3
12 Löv 22,1 22,4 0,3
13 Löv 27,9 32,1 4,2
14 Löv 33,6 34,3 0,7
15 Löv 35,6 37,0 1,4
16 Löv 29,9 31,1 1,2
17 Barr 17,0 17,4 0,4
18 Barr 20,4 20,0 -0,4

Skattad 
grundyta 
(m²/ha)

Skattad grundyta 
med inlagd 
buffertzon (m²/ha)

Differens mellan 
skattad grundyta 
med och utan 
buffertzon (m²/ha)



4. Diskussion och slutsatser

4.1 Resultatdiskussion

Genomsnittet för skattad grundyta, sett över alla bestånd, skiljde sig väldigt 
lite från fältmätt grundyta, differensen var 1,5 %. Tittar man däremot på 
enskilda bestånd, så varierade differensen mellan -31,7 % och +50,5 % 
(tabell 2). I den sammanställning av tidigare undersökningar på 
beståndsnivå, som Næsset m. fl. (2004) redovisar, var medelfelet för 
grundyta 9,6 %, 8,6 – 11,5 %, 10 – 11 %, 8,7 – 13,2 % respektive 10,5 – 
12,1 % i de fem undersökningar där grundyta var redovisad. I den studie 
som finns på beståndsnivå för projektet ”Skogliga skattningar med 
laserdata” från Sveaskogs marker i Norrbotten var medelfelet för grundyta 
13,0 % (Jonzén, 2014a).

I den här studien, som inkluderade grundytor i spannet 15,4 – 36,9 m²/ha, 
fanns en trend att den skattade grundytan var överskattad i förhållande till 
fältmätt grundyta vid lägre grundytor och att den skattade grundytan var 
underskattad i förhållande till fältmätt grundyta vid högre grundytor. 
Brytpunkten mellan över- och underskattning ser ut att ligga vid en grundyta
på 27 – 28  m²/ha. Särskilt tydlig var dock trenden att grundytor < 22 m²/ha 
var överskattade och grundytor > 32 m²/ha var underskattade (figur 6). 
Någon trend i felskattning kunde inte observeras varken för virkesförråd (i 
spannet 52 - 293 m³sk/ha) eller för beståndsareal (i spannet 0,5 – 8,3 ha).

Korrelationen mellan fältmätta och skattade värden 
(korrelationskoefficienten) var betydligt bättre för barrbestånden (+0,81) än 
för de lövdominerade bestånden (+0,49) och det skulle ju kunna bero på att 
de lövdominerade bestånden var mindre homogena och därmed svårare att 
mäta i fält, men också på att de skattade värdena var mer osäkra i dessa 
bestånd.

I genomsnitt var den skattade grundytan för barrbestånden 94,1 % av det 
fältmätta värdet och genomsnittet för de lövdominerade bestånden var 102,6 
% av det fältmätta värdet. Trenden var relativt tydlig att de lövdominerade 
bestånden överskattades, särskilt om man tittade på de fyra bestånd som 
hade en lövandel på mer än 50 % (figur 10). Genomsnittlig lövandel för 
bestånd 5, 9, 14 och 15 var 78,5 % och den skattade grundytan för dessa 
bestånd var 122,5 % av det fältmätta värdet. Detta stämde också bra med det
som Naesset (2004) konstaterat, att till exempel täta smalstammiga 
lövbestånd med stor lövvolym kan ge en överskattning av grundyta och 
virkesvolym p.g.a. att laserstrålarna har svårt att komma igenom det täta 
lövverket.

Definitionen av ett lövbestånd är egentligen att lövandelen skall vara över 50
%, men i den här undersökningen har bestånd med en lövandel ner till 37 % 
tillförts den grupp som kallats ”lövdominerade bestånd”. Orsaken till detta 
var fram för allt att det inte gick att hitta tillräckligt många lämpliga bestånd 
med en lövandel på över 50 % i tillgängliga skogsbruksplaner.

19
Bengt Forsén



Vad kan förklara trenden att differensen mellan fältmätt och skattad grundyta
är större i de lövdominerade bestånden? Barrbeståndens virkesförråd var 
156,4 m³sk/ha i genomsnitt och de lövdominerade beståndens virkesförråd 
var 159,8 m³sk/ha i genomsnitt. Bestånden var alltså i stort sett lika 
avseende virkesförråd och det fanns heller ingen trend för sambandet mellan
virkesförråd och differens mellan fältmätt och skattad grundyta. 
Barrbeståndens areal var i genomsnitt ca 50 % större än lövbeståndens, 
2,8 ha respektive 1,9 ha, men inte heller mellan beståndsareal och differens 
mellan fältmätt och skattad grundyta fanns något observerbart samband.

Det fanns en trend avseende grundyta, ju lägre fältmätt grundyta desto mer 
överskattades grundytan och vice versa. Den fältmätta grundytan för de 
lövdominerade bestånden var i genomsnitt 27,4 m²/ha och för barrbestånden 
var grundytan 26,0 m²/ha. Barrbestånden hade alltså en lägre grundyta och 
borde i så fall ha överskattats mer än de lövdominerade bestånden. 

De lövdominerade bestånden var mer heterogena än barrbestånden (tabell 3),
men inte heller det hade någon tydlig koppling till skillnaderna i skattning. 
Omgivningens påverkan då? För barrbestånden var den skattade grundytan 
94,1 % av det fältmätta värdet utan buffertzoner och 96,9 % med 
buffertzoner. För de lövdominerade bestånden var den skattade grundytan 
102,6 % av det fältmätta värdet utan buffertzoner och 105,8 % med 
buffertzoner. I både barrbestånd och lövdominerade bestånd ökade alltså den
skattade grundytan med ungefär lika mycket med inlagda buffertzoner. Å 
andra sidan minskade differensen mellan fältmätt och skattad grundyta i 
barrbestånden, samtidigt som differensen ökade i de lövdominerade 
bestånden. Den ökade differensen i de lövdominerade bestånden kan bero på
att deras buffertzoner, med sin lägre grundyta, delvis kompenserade för en 
verklig överskattning av grundytan och inte på att felet faktiskt ökade med 
inlagda buffertzoner.

Varför felskattningen för de lövdominerade bestånden i genomsnitt var 
större än för de barrdominerade bestånden, kan i den här undersökningen 
inte förklaras av skillnader i grundyta, virkesförråd, areal, heterogenitet eller
omgivning. Den skillnad som observerats, verkar bero på just de egenskaper 
som skiljer barrskog och lövskog åt, och som Næsset (2004) har påvisat.

Den stora pixelstorleken (12,5 x 12,5 m) i rasterbilderna hade i vissa fall stor
inverkan på resultatet, fram för allt när grundytan beräknades i bestånd med 
höga grundytor och som omgavs av mycket kalytor. Det skulle också kunna 
gälla bestånd med låga grundytor och som omgavs av bestånd med höga 
grundytor. När buffertzoner var inlagda vid beräkningar av grundytan 
påverkades resultatet fram för allt i de bestånd som var omgivna av mycket 
kalytor, och det var i förväg också möjligt att med hjälp av kartbilderna 
avgöra vilka bestånd som skulle påverkas i någon större utsträckning. Man 
kan även notera att korrelationskoefficienten för både barrbestånden och de 
lövdominerade bestånden förbättrades med inlagda buffertzoner (+0,81 till 
+0,84 respektive +0,49 till +0,64). Särskilt markant är förbättringen i de 
lövdominerade bestånden. 
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4.2 Metoddiskussion och felkällor

Trots att bestånden valdes ut med kriteriet att beståndsgränserna skulle vara 
tydliga, fanns ändå i urvalet några bestånd, som hade svårbestämda gränser i
fält. Bestånd 7 och 17 var två bestånd vars beståndsgränser var särskilt 
svårbestämda i fält. Dessa bestånd var också de som uppvisade störst 
skillnader av barrbestånden mellan fältmätt och skattad grundyta (tabell 2).

Ytterligare en förklaring till differenser mellan fältmätta och skattade värden
är felaktigt digitaliserade beståndsgränser i de digitala skogsbruksplanerna. 
Exempelvis att en beståndsgräns är digitaliserad någon meter ute på en åker i
stället för exakt längs med beståndskanten. Ett exempel på detta visas i 
bilaga 3. Orsaken till feldigitaliseringen i bilaga 3 beror troligen på att det 
ligger skuggor ut över åkern och att beståndsgränsen digitaliserats efter 
dessa. Där feldigitaliseringen är som störst är den över 10 m och detta 
förstärker effekten av omgivningens betydelse som beskrivs i avsnitt 3.3. 

För bestånd 8 överensstämde inte skogsbruksplanens fastighetsgräns med 
den beståndsgräns som faktiskt fanns i fält (bilaga 4). Om detta berodde på 
att kartan inte stämde eller om den faktiska fastighetsgränsen var otydligt 
uppmärkt, så att en överhuggning skett är oklart. Även i angränsande 
bestånd, som inte var med i undersökningen, fanns samma avvikelse. De här
typerna av fel med gränser som inte stämmer överens med verkligheten 
påverkar resultaten mycket, speciellt om det är stor skillnad på beståndets 
egenskaper och dess omgivning.

Vägar och kraftledningar som gick genom bestånden påverkade också 
beräkningarna och kan förklara skillnader mellan skattade värden och 
fältmätta värden. Vägar fanns i bestånd 1, 5, 6, 8, 12, 16 och 17 och genom 
bestånd 3 gick en större kraftledning.

Det hade gått två växtsäsonger mellan laserskanningarna och 
fältmätningarna. Under denna period har skogen växt några procent, olika 
mycket beroende på bonitet och ålder. Dessutom kan skogen ha förändrats 
genom röjningar, gallringar, snöbrott och stormfällningar vilket också kan 
förklara skillnader mellan skattade och uppmätta grundytor. Bestånd 5 var 
nyligen underväxtröjt, men detta bedömdes inte ha påverkat grundytan i 
någon större grad, varför beståndet ändå utvaldes till undersökningen. Flera 
av de utvalda bestånden var också gallrade under de senaste åren, men 
ingreppen bedömdes vara gjorda före juli 2012 och bestånden togs därför 
med i undersökningen. 

I några av lövbestånden, särskilt i de med en stor andel al, fanns många träd 
som lutade, allt från några få graders lutning till nästan vågrätt läge. Där 
fanns också träd som stod upp men var böjda så att topparna nådde 
markytan. Detta medförde problem i grundytemätningarna, vilka av de 
lutande och böjda träden skulle medräknas? I dessa lövbestånd fanns också 
en förhållandevis stor andel döda träd, som ibland var svåra att skilja från de
levande träden, vilket medförde en risk för att döda träd medräknades vid 
relaskoperingen. Det här kan också vara en av förklaringarna till varför de 
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lövdominerade bestånden var mer heterogena än barrbestånden. En annan 
anledning till heterogeniteten kan vara att många av de här bestånden var i 
stort sett aldrig skötta, troligen inte planterade, inte röjda och inte gallrade.

Både undersökningens validitet och reliabilitet skulle ha kunnat förbättras 
om provytorna klavats i stället för att mätas med relaskop, men genom att 
kontrollmäta ett antal gränsträd per provyta erhölls ändå en tillfredsställande 
noggrannhet. Antalet provytor per bestånd var inte heller så stort, men 
eftersom bestånden var små, 2,4 ha i medeltal, bedömdes antalet vara 
tillräckligt. Emellertid skulle antalet provytor kanske ha varit större i de 
lövdominerade bestånden, som var mest heterogena.

Det hade varit önskvärt att i urvalet haft fler bestånd med lövandel över 50 
%. Enligt Olsson (2014) så tror man att skillnaderna mellan löv och barr, vid
skattning under lövad säsong, börjar märkas redan vid en lövinblandning på 
30 %. I den här undersökningen fanns en trend, men skillnaderna blir större 
ju högre lövandelen är och därför hade undersökningen blivit tillförlitligare 
om fler bestånd med en lövandel över 50 % varit med.

Generaliserbarheten för undersökningen när det gäller privat skogsmark med
liknande beståndsstorlek, beståndsegenskaper och geografisk belägenhet 
bedöms vara relativt god. Undersökningen bedöms ha ett mer generellt 
värde än för de utvalda bestånden genom att beståndsurvalet stratifierats 
avseende virkesförråd och lövinblandning.

4.3 Slutsatser

Eftersom differensen mellan fältmätt och skattad grundyta var relativt liten i 
genomsnitt över alla 18 bestånd (om totalt 42,5 ha), borde laserskattningarna
från projektet ”Skogliga skattningar med laserdata” vara relativt säkra över 
ett större område, t. ex. på fastighetsnivå. På beståndsnivå får man vara mer 
försiktig i tolkningen av resultaten från skattningarna då felen varierade 
mellan -31,7 % och +50,5 %. Anledningen till varför felen på beståndsnivå 
varierar så mycket beror nog på flera faktorer, men ju fler bestånd som 
räknas samman, desto mer tar dessa olika faktorer ut varandra.

En annan slutsats som kan dras från denna undersökning är att de skattade 
grundytorna i ”Skogliga skattningar med laserdata” är lika tillförlitliga som 
relaskopmätta grundytor i fält. 

Skattningarna av grundytan i barrskogsbestånd är mer noggrannt skattade än
grundytan i lövdominerade bestånd, fram för allt när lövandelen är över 50 
%. Detta förklaras av de skillnader i egenskaper som skiljer barrskog och 
lövskog åt.

I praktiskt bruk bör data från ”Skogliga skattningar med laserdata” kunna 
användas fram för allt till att beräkna olika skogliga parametrar över större 
områden i olika planeringssammanhang. Till exempel när skogsindustrier 
skall beräkna möjlig virkesfångst inom sina upptagningsområden. Men även 
på beståndsnivå bör skattade data från projektet kunna användas som stöd 
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vid planering. Det är dock nödvändigt att vid fältbesök bedöma aktuella 
förhållanden.
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6. Bilagor
Bilaga 1: Uppmätta grundytor/provyta

Bilaga 2: Rasterbild med grundytor inlagda i kartbild

Bilaga 3: Felritad beståndsgräns

Bilaga 4: Ej överensstämmelse mellan kartbild och verklighet
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Bilaga 1
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Uppmätta grundytor/provyta för alla 18 bestånd.
Provyta 1 Provyta 2 Provyta 3 Provyta 4 Provyta 5 Provyta 6 Provyta 7 Provyta 8 Provyta 9 Provyta 10

Tall Gran Löv Totalt Tall Gran Löv Totalt Tall Gran Löv Totalt Tall Gran Löv Totalt Tall Gran Löv Totalt Tall Gran Löv Totalt Tall Gran Löv Totalt Tall Gran Löv Totalt Tall Gran Löv Totalt Tall Gran Löv Totalt

1 1 11 0 12 0 15 1 16 0 18 1 19 1 12 0 13 1 9 1 11 3 10 0 13 0 10 1 11 2 14 5 21 10 3 1 14 4 13 7 24

2 0 11 17 28 0 8 1 9 5 7 4 16 0 11 6 17 1 11 27 39 2 17 1 20 3 12 2 17 4 15 1 20 2 3 16 21 10 6 2 18

3 0 44 5 49 1 28 10 39 0 7 37 44 0 48 6 54 0 9 17 26 0 12 9 21 0 1 13 14 0 0 21 21 0 13 18 31 0 5 6 11

4 6 32 0 38 0 29 11 40 0 43 1 44 0 21 1 22 1 33 1 35 0 30 2 32 0 42 1 43 3 31 2 36 3 36 1 40 0 36 3 39

5 0 18 4 22 0 12 20 32 0 14 19 33 0 7 3 10 0 5 2 7 0 6 12 18 0 4 14 18 0 5 13 18 0 4 17 21 0 11 21 32

6 1 22 0 23 3 15 7 25 1 27 5 33 2 27 1 30 12 20 1 33 21 7 2 30 4 18 2 24 18 6 0 24 18 10 0 28 2 26 2 30

7 6 24 1 31 5 26 3 34 7 26 1 34 6 25 0 31 23 23 1 47 17 8 2 27 23 0 2 25 17 20 3 40 13 14 1 28 26 10 1 37

8 17 0 3 20 19 3 1 23 24 3 3 30 11 2 16 29 18 1 0 19 15 0 0 15 7 0 1 8 14 1 0 15 6 0 1 7 21 0 0 21

9 0 0 5 5 0 0 26 26 0 8 9 17 0 1 24 25 0 0 19 19 0 4 22 26 0 0 10 10 0 0 16 16 0 5 13 18 0 6 16 22

10 0 19 1 20 0 25 0 25 0 20 12 32 0 23 3 26 0 26 4 30 3 19 0 22 12 22 11 45 2 18 1 21 2 16 2 20 3 12 1 16

11 3 32 5 40 4 14 7 25 13 11 6 30 9 26 3 38 8 24 2 34 6 20 1 27 8 15 7 30 4 23 6 33 7 21 4 32 6 20 6 32

12 0 10 7 17 15 5 5 25 25 4 1 30 2 11 8 21 4 7 10 21 0 21 14 35 2 11 16 29 0 18 2 20 0 19 12 31 0 8 21 29

13 0 6 2 8 2 9 11 22 0 18 22 40 6 19 20 45 2 22 12 36 8 14 18 40 2 18 20 40 5 22 16 43 2 30 6 38 8 17 25 50

14 1 5 34 40 0 1 19 20 0 3 38 41 0 2 26 28 0 0 12 12 0 0 23 23 0 0 20 20 1 2 31 34 1 3 18 22 0 3 26 29

15 0 5 48 53 0 4 29 33 0 1 32 33 0 1 25 26 0 2 25 27 0 7 35 42 2 17 7 26 0 7 20 27 0 15 8 23 0 19 9 28

16 0 26 22 48 0 31 9 40 0 7 21 28 0 29 8 37 0 10 17 27 0 32 8 40 0 6 17 23 0 18 2 20 0 17 5 22 0 32 26 58

17 22 2 5 29 17 6 3 26 23 1 0 24 17 2 3 22 21 3 2 26 26 4 0 30 22 4 0 26 22 0 0 22 16 0 1 17 20 7 0 27

18 1 20 1 22 2 15 0 17 0 12 0 12 0 24 0 24 1 23 1 25 5 10 2 17 0 15 0 15 1 24 0 25 6 9 0 15 1 15 1 17

Bestånd 
nummer
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Rasterbild med grundytor inlagda i kartbild med beståndsgränser (svarta linjer) för bestånd 4 
i undersökningen. Ju mörkare pixlarna är ju lägre är grundytan. 

Åker

Bestånd 4

Ungskog

Vägbank



Bilaga 3

30
Bengt Forsén

Felritad beståndsgräns i bestånd 4. Den tunnare linjen visar mer rättvisande var beståndsgränsen
är belägen mot åkern.          Bilden hämtad från Google Earth. ©2014 

Google 

Beståndsgräns 
enligt 
skogsbruksplan

”Verklig” 
beståndsgräns



Bilaga 4
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Kartans fastighetsgräns ligger cirka 15 m fel i förhållande till beståndsgräns på marken. 
          Bilden hämtad från Google Earth. ©2014 

Google 

Bestånd 8.

”Verklig”
beståndsgräns

Fastighets-
gräns 
enligt 
kartan.
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