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Förord

Förmodligen har Sveriges skogar aldrig tidigare efterfrågats så intensivt och för så många olika 
syften som idag. Timmer och massaved är självklara och mycket viktiga råvaror från skogen. 
Skogsbränslen efterfrågas i allt högre grad. Samtidigt vill vi ha skogar med hög biodiversitet, 
som erbjuder goda rekreationsmöjligheter, och som lagrar kol. Tillståndet i mark och vatten 
måste beaktas. Älgar och renar behöver bete. Vilt, bär och svamp ligger till grund för såväl 
naturturism som lokalbefolkningens välbefinnande. Hur ska då skogen skötas med tanke på alla 
de nyttigheter som skogen bidrar med till vår välfärd?

I forskningsprogrammet Heureka pågår för närvarande ett spännande arbete med att forma 
en ny generation skogliga analys- och planeringsverktyg för miljö och mångbruk. Här samar-
betar ekologer, skötsel-, planerings- och markforskare. Fjärranalytiker utvecklar metoder för att 
samla information om utgångsläget och systemerare utformar de slutliga verktygen. Heureka har 
ambitionen att på sikt hantera alla relevanta aspekter på uthålligt skogsbruk.

Förutom själva analysverktygen håller också nya metoder för datainsamling på att utvecklas, 
främst inom andra forskningsprogram men också inom Heureka. Satelliter, radar, laser och små 
fjärrstyrda modellplan är tekniker som snart kan få eller redan har fått betydelse för skoglig 
datainsamling.
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Analys- och planeringssystem för mångbruk och miljö

BO DAHLIN, DOCENT, INSTITUTIONEN FÖR SYDSVENSK SKOGSFORSKNING, SLU, ALNARP

Skogsbrukets utvecklingsbehov rör inte en-
bart teknologi och metodik för avverkning och 
skogsvård utan också de system som används i 
beslutsprocesser för hur resursen nyttjas. Antalet 
mantimmar per avverkad kubikmeter virke har 
minskat kraftigt de senaste årtiondena. I takt 
med ett minskat antal maskinförare etc. har 
också planerare och beslutsfattare fått större 
och större arealer att hantera. Lokalkännedom 
och tid för tillsyn av skogsinnehavet har redu-
cerats. Förutom en nedgång i antalet arbetstill-
fällen i skogsbruket har vi dessutom en trend 
att fler och fler människor tappar närkontakt 
med skogen. Samtidigt höjs målsättningar och 
krav på skogen som en resurs för olika produk-
ter, dess miljövärden och dess sociala värden. 

Den här utvecklingen – rationaliseringar inom 
skogsbruket, ökade krav på resursen och ett 
ökat behov att kommunicera hur resursen han-
teras – skapar ett behov av betydligt kraftful-
lare beslutsstöd än dagens för den personal som 
arbetar med skoglig planering och för besluts-
fattare på olika nivåer. 

Inom Heureka integreras kunskap från olika 
discipliner för att utforma datorbaserade ana-
lys- och planeringssystem. Särskilda applika-
tioner utvecklas för myndigheters regionala och 
nationella analyser, för skogsföretags planering 
på lång och kort sikt, samt för småskogsbrukets 
behov. En bärande idé för programmet är att 
ta tillvara andra forskargruppers goda idéer 
och resultat och sätta samman dem på ett sätt 

Figur 1. Prognoser över skogsekosystemets framtida tillstånd och utfallet av olika nyttigheter (varor och tjänster) baserat på till-
stånd i utgångsläget, modeller för ekosystemprocesser samt modeller för olika åtgärder. 
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som medger syntesanalyser av skogsresursernas 
nyttjande. Ett par andra bärande idéer är att:

• Se till helheten, inte delarna var för sig. 
Traditionellt separeras miljöövervakning 
och miljökonsekvensbeskrivning från analy-
ser av resursutnyttjande. I Heureka studeras 
uthålliga möjligheter för helheten direkt.
• Analyser för lång tid och specifika rum. 
Åtgärder i skogen har effekter under många 
decennier. Trädskiktets utveckling går dock 
att både styra och prediktera. Heureka ger 
lösningsförslag för specifika skogsområden 
– inte tumregler. 
Stommen i Heurekas system är prognosmo-

deller för skogens utveckling. Här är trädskik-
tets utveckling helt central, eftersom detta är 

avgörande för såväl det ekonomiska utfallet av 
skogsbruket som flertalet miljökonsekvenser; 
träden påverkar ju t.ex. i hög grad tillståndet 
i marken, samt i botten-, fält- och buskskikt. 
Trädens utveckling har empiriskt visat sig gå 
att prognostisera mycket väl, samtidigt som ut-
vecklingen – i verkligheten – kan styras med god 
noggrannhet genom olika skogsbruksåtgärder 
(jfr. fig 1). Det finns därmed en solid grund för 
att utveckla ”styrsystem” för skogsbruket.

Flera av de företeelser som ska hanteras 
kräver en heltäckande och detaljerad beskriv-
ning av skogslandskapet. Den ansats som är 
huvudspåret i Heureka baseras på en kombina-
tion av fältinventering och fjärrranalys. Genom 
fältinventering finns information om enskilda 

Figur 2. Ansatsen för den geografiska representationen i Heureka. Rasterelement motsvarar bildelementen (pixlar) i fjärranalys-
bilder, typiskt i storleksordningen 25 x 25 m.
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träd och provytor. Satellitbilder är uppbyggda 
av en mängd rasterelement eller pixlar. Bilderna 
ger oss en viss grov men heltäckande informa-
tion om skogen. Rasterelementen är typiskt 
av storleksordningen 25x25 meter. Genom att 
kombinera information i satellitbilder och in-
formation från fältinventeringar kan vi tilldela 
alla rasterelement träd- och ytdata. På så sätt 
skapas en detaljerad heltäckande beskrivning. 
Flera rasterelement kan utgöra en åtgärdsen-
het, till exempel enheter som ska gallras eller 
slutavverkas vid samma tidpunkt. Information i 
rasterelement och åtgärdsenheter bygger sedan 
upp landskapet (fig. 2).

Att kunna åskådliggöra resultaten på ett in-
tuitivt och lättfattligt sätt är av stor betydelse. 
Kartor är lämpliga för att visa utvecklingen över 
ett bestämt geografiskt område. I figur 3 exem-
plifieras detta med två kartor som illustrerar 
lämpliga framtida habitat för mindre hackspett 
vid ett bestämt skötselalternativ. Olika alterna-
tiv kan på detta sätt lätt jämföras. 

För många människor kan även kartor te sig 
som främmande och svåra att tolka och att ta 
till sig. Ett alternativ att ytterligare tydliggöra 

resultat är att visualisera resultaten i 3D-grafik, 
vilket Håkan Olsson redogör för närmare i sitt 
kommande bidrag. 

Heurekas system har ambitionen att hantera 
ett flertal nyttigheter, långa tidshorisonter och 
stora arealer. Överskådliga resultatredovisning-
ar som enkelt kan anpassas till användarens frå-
geställningar och behov krävs för att inte riskera 
att dränka användaren med information. 

Heureka utvecklas som ett system. Samtidigt 
kan vi se att olika användare kommer att ha oli-
ka krav på funktionalitet, gränssnitt, koppling 
till andra system etc. Därför har vi valt att från 
det gemensamma systemet ta fram olika appli-
kationer. Applikationerna omfattar förutom ett 
datorprogram också system för beskrivning av 
skogen, datainsamlingsrutiner med mera.

Fyra applikationer för olika användare och 
problemområden är under utveckling:

1. Nationell och regional analys
2. Långsiktig planering vid större 
skogsföretag
3. Operativ planering
4. Planering för småskogsbruket
Den första applikationen har för avsikt att 

Figur 3. Lämpliga habitat i Remningstorp för mindre hackspett om 25 respektive 50 år för ett skötselalternativ. 

 Om 25 år Om 50 år 
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på sikt ersätta Hugin, för en mängd olika ana-
lyser, bland annat avverkningsberäkningar på 
nationell och regional nivå. Applikationen för 
långsiktig planering kan sägas vara en vidare-
utveckling av Indelningspaketet, för strategiska 
analyser för stora markinnehav. Den operativa 
planeringen handlar om planering av den ope-
rativa verksamheten, framförallt avverkning 
och transporter. Slutligen är planeringen för 
småskogsbruket avsett att utveckla skogsbruks-
planeringen. 

En mängd olika funktioner och rutiner 
tas fram i olika delprojekt för att Heureka ska 
kunna belysa olika aspekter av skogens fram-
tida förändring. Exempel på delprojekt är nya 
tillväxtmodeller, funktioner för nedbrytning av 
död ved, modeller för näringsämnen i mark, ha-
bitatmodeller för olika arter och modeller för att 
bedöma lämpligheten för rekreation.

Fler än 30 forskare och programmerare på tio 

institutioner från SLU och Skogforsk är engage-
rade i forskningsprogrammet Heureka. Vi arbe-
tar till största delen med att syntetisera kunskap 
från olika forskningsområden och vi ser Heureka 
som ett sätt att föra kunskap och forskningsre-
sultat ut till praktisk användning. Heurekas kär-
na är nu systemerad och programmerad och de 
första versionerna av applikationerna förväntas 
vara körbara under hösten 2005. 

Sammanfattning

Heureka är ett system för att kunna göra:
Scenarier för skogslandskapets utveckling 

givet viss skötsel och annan påverkan.
Integrerade analyser  - virke, biobränsle, re-

kreation, biodiversitet och kollagring. 
Analyser på regional nivå såväl som för 

skogsföretagens och enskilda markägares pla-
nering.

Referenser
Ingemarson (Red.) 2005. Har skogen mer att ge? Heureka årsrapport 2004. Fakulteten för skogs-

vetenskap, SLU. Rapport nr 20. Umeå 
Lämås, T., Ståhl, G. och Dahlin, B. 2003. Heureka – för bättre beslut i skogen! SLU, Fakta Skog 

8/2003.
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Nya metoder för datainsamling
HÅKAN OLSSON, PROFESSOR, INSTITUTIONEN FÖR SKOGLIG RESURSHUSHÅLLNING 
OCH GEOMATIK, SLU, UMEÅ

Inledning

I det följande presenteras ett antal nya meto-
der för datafångst som alla har anknytning 
till SLUs Heureka program. Presentationen 
är dock bred och spänner över stora delar av 
fjärranalysavdelningens forskning de senaste tio 
åren, vilken finansierats från många olika håll. 
Framställningen handlar främst om ny fjärr- 
analysteknik. Fjärranalys kan komplettera fält-
mätningar och extrapolera dem över landska-
pet, men kommer inte att kunna ersätta dem. 
Variabler som stamdiameter, trädålder, den 
döda vedens dimensioner eller fältskiktets art-
sammansättning är knappast möjliga att samla 
in på annat sätt än i fält. 

Satellitbildsskattningar och visualiseringar 
av Sveriges skogsmark

Med stöd av Skogsstyrelsen, Naturvårdsvereket, 
MISTRA programmet RESE, samt SLU, har 
en satellitbildsskattning av Sveriges skogsmark 
framtällts. För rasterrutor om 25 x 25 m inom den 
topografiska kartans skogsmask, har virkesförråd 
per trädslag, beståndshöjd och beståndsålder skat-
tats. Skattningen har gjorts med den finska ”kNN- 
metoden” och kallas därför ”kNN Sverige”. kNN 
metoden innebär att för varje rasterruta, ”hämtas” 
och sammanviktas skogliga provytedata från ett 
antal (k) fältmätta provytor som ligger närmast 
enligt ett valt kriterium, i regel avstånd i den spek-
trala rymden.Vid produktionen av kNN Sverige 
har cirka 40 Landsat ETM+ satellitbilder om 185 
x 185 km använts, samt cirka 50 000 provytor 
från riksskogstaxeringen. Sambearbetningen har 
utförts i en automatiserad bearbetningskedja, där 

riksskogstaxeringens data även har använts för en 
mängd korrektioner av satellitbilderna, till exem-
pel för sluttningseffekter. 

kNN Sverige-databasen används av de fi-
nanserande myndigheterna, länsstyrelserna, 
samt av flera forskningsprojekt. Inom Heureka-
programmet, ger kNN data möjlighet att be-
trakta en fastighet i en landskapskontext och 
att applicera till exempel habitatmodeller  
eller modeller för rekreationsvärde på valfritt 
landskapsavsnitt. Databasen möjliggör också 
nya typer av analyser, där det faktiska skogs-
tillståndet för olika kategorier markägare 
skulle kunna analyseras och också framskrivas. 
Databaser som framtagits genom sambearbet-
ning av Rikstaxytor och satellitbilder kan också 
utgöra underlag för 3-D-visualisering av land-
skapet och för framskrivning av olika scenarier 
för landskapets utveckling. Inom Heureka-pro-
grammet har rutiner för sådan landskapsvisua-
lisering tagits fram (bild 1). 

Satellitbilder har i ökande utsträckning 
börjat användas av olika myndigheter. Den 
kanske allra viktigaste rollen för satellitbil-
der är att tidsserier av dessa ger en möjlighet 
att följa landskapets utveckling. En svensk 
myndighet bör därför få i uppdrag att årligen 
upphandla och varaktigt arkivera en satellit-
bildstäckning av Sverige. Ett regeringsupp-
drag till Rymdstyrelsen, Naturvårdsverket, 
Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och SMHI att ut-
reda denna fråga blev klart den 1 mars 2005 och 
myndigheterna föreslår där att Lantmäteriet får 
ett uppdrag att upphandla och arkivera satel-
litdata. Det är av vikt för framtida generationer 
att denna varaktiga arkivering startar nu.
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Flygfotografering

Även om satellitbildsskattningar ger en bra 
överblick för myndigheter, brukar dessa skatt-
ningar inte anses vara tillräckligt noggranna 
för att ensamma utgöra underlag för skogsbru-
kets planering. Som framgår av tabell 1, ger i 
regel skogsuppskattning med flygbilder enligt 
den så kallade LMV-metoden ett bättre re-
sultat än satellitbildsskattningar och flygbild-
stolkning kommer sannolikt att spela en stor 
roll inom skogsbruket även framöver. Under 
år 2004 införskaffade Lantmäteriet en digital 

flygfotokamera av märket Z/I DMC. Kameran 
registrerar samtidigt digitala bilder i fyra våg-
längdsband från blått till nära infrarött och mer 
högupplösta pankromatiska bilder. Detta med-
ger framställning av såväl färgbilder som IR-
färgbilder och bildernas radiometriska kvalitet 
är bättre än för motsvarande flygbilder, bland 
annat framträder mera information i bildernas 
skuggade partier. För närvarande sker också en 
övergång till fotogrammetriska arbetsstationer 
som hanterar digitala bilder istället för fotogra-
fiska bilder, vilka bland annat har fördelen att 

Bild 1. Datorgenererade visualiseringar baserade på satellitbildsskattningar kan användas för att illustrera alternativa scena-
rier för landskapets utveckling. Denna visualisering av området Laxbäcken inom Vilhelmina Modellskog utgår från databasen 
GSD Marktäckedata där skogsmarksbeskrivningen gjorts av SLU genom sambearbetning av Landsat ETM+ satellitdata och 
Rikstaxytor; samt från lantmäteriets höjdmodell. Träden har skapats med programvaran Onyx Tree och landskapet har ritats upp 
med programvaran Visual Nature Studio 2. Visualiseringen är utförd av Jonas Bohlin, fjärranalysavdelningen, SLU, Umeå.
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de är något enklare att hantera än traditionella 
fotogrametriska instrument.

Inom bland annat Heureka-projektet har 
också datorprogram för att automatiskt identi-
fiera enskilda träd i digitala flygbilder, utveck-
lats. Cirka 2/3 av träden kan upptäckas på detta 
sätt och mönstren av upptäckta träd i olika be-
stånd kan till exempel användas för datorstödd 
beståndsavgränsning. De enskilda trädens färg 
i de digitala flygbilderna kan också användas 
för automatiserad trädslagsbestämning. 

Laserscanning för skogsinventering

Avståndet till ett föremål kan mätas genom att 
sända ut en laserpuls och mäta tiden tills den 
reflekterade laserpulsen återkommer till sens-
orn. Under de senaste tio åren har flyg- och 
helikopterburna scannersystem för denna typ 
av avståndsmätning utvecklats snabbt. De mo-
dernaste laserscannersystemen gör idag cirka 
100 000 avståndsmätningar per sekund. Varje 
mätning registrerar positionen för punkter på 

marken eller i vegetationen, med en noggrann-
het om några decimeter. Flygplanets position är 
genom en kombination av GPS tröghetsnavige-
ringssystem lika noggrannt bestämd.

Laserscanning är idag en kommersiellt till-
gänglig teknik. Den har främst använts för att 
ta fram noggranna digitala höjdmodeller, till 
exempel för att bedöma översvämningsrisker, 
eller för att beräkna schaktmassor i samband 
med väg och järnvägsbyggen, men också hela 
länder har laserscannats för att erhålla bättre 
höjdmodeller. Vid laserscanning för skogsupp-
skattning har två metoder utvecklats, analys av 
laserdata på provytenivå och analys på enskilda 
träd-nivå. Vid båda metoderna behöver först en 
digital höjdmodell tas fram från de laserträffar 
som ”är lägst” och kan anses ha träffat mar-
ken.

Vid analys av laserdata på provytenivå extra-
heras ett antal statistiska mått från skillnaden 
mellan de laserträffar som träffar i trädkro-
norna och de som träffar på marken. Exempel 
är andelen träffar över en viss höjd i vegetatio-
nen, samt olika höjdpercentiler för de laserskott 
som träffar i trädkronorna, till exempel höjden 
i meter för 85 %, 90 %, 95 % etc-percentilerna 
av alla laserträffar i trädkronorna. Med hjälp 
av fältmätta och GPS-positionerade provytor 
kan sedan sambandet mellan dessa lasermått 
och skogliga data som till exempel virkesförråd 
och medelhöjd skattas. De skogliga skattning-
arna för varje område i beståndet, stort som en 
provyta, aggregeras sedan till beståndsmedel-
värden. Denna teknik har visat sig ge mycket 
bra skattningar. Vid försök på Remningstorp 
erhölls ett medelfel om 12 % för virkesförråds-
skattningar på beståndsnivå. Metoden mark-
nadsförs som operationell i Norge av företaget 
Prevista AS. Det första svenska försöket i semi-
operationell skala genomfördes under 2003 och 
2004 av Skogsvårdsstyrelsen i Gävleborg och 
Dalarna i samverkan med SLU. Ett område om 

Medelfel

Satellitbildsskattning 
(regression med stöd av 
fältmätta provytor)

23–31 %

Mätning och tolkning flyg-
bilder enligt LMV metoden

18–24 %

Laserscanning 
(regression med stöd av 
fältmätta provytor)

12 %

TABELL 1. MEDELFEL FÖR SKATTNING AV VIRKESFÖRRÅD PÅ 
BESTÅNDSNIVÅ, fastigheten Remningstorp i Västergötland, 
med alternativa fjärranalysmetoder. 

Sammanställning från olika studier av Johan Fransson, m.fl., 
Fjärranalysavdelningen, SLU
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5000 ha skogsmark scannades då med en täthet 
på 1,2 laserskott /m2. På beståndsnivå skattades 
virkesförrådet med en noggrannhet om 14 % 
och beståndsmedelhöjden med 5 % noggrann-
het. 

Skogsvårdsstyrelsen är mycket nöjd med 
resultatet och rekommenderar nu metoden vid 
bland annat skogsvärdering i samband med 
omarrondering. Dessa resultat är konsistenta 
med erfarenheter från Norge och Finland. 
Metoden förfaller fungera väl i Skandinavisk 
barrskog, men mindre väl för skog med mer än 
cirka 30 % lövinblandning.

Det andra sättet att analysera laserscan-
nerdata är att försöka extrahera och mäta de 
enskilda träden. För detta krävs cirka 5 laser-
skott /m2, vilket numera kan erhållas från en 
överflygning med fastvingeflyg. SLU har sedan 
mer än 15 år ett nära sammarbete med FOI i 
Linköping på bland annat laserscannerområdet. 
SLU har validerat och bidragit till att vidare-
utveckla FOIs metoder för analys av enskilda 
träd från laserscannerdata. Dessa försök visar 
bland annat att mer än 70 % av träden kan hit-
tas och att trädens höjd och krondiameter kan 
mätas från laserscannerdata med samma preci-
sion som i fält. 

Analyser baserade på mätning av enskilda 
träd marknadsförs inte som operationella ännu, 
men kommer så småningom att kunna ge mer 
information än de provytebaserade statistiska 
analyserna. Med hjälp av mått som beskriver 
skillnader i kronform har till exempel tall kun-
nat skiljas från gran i 95 % av fallen. 

Inom Heureka-programmet behövs skatt-
ningar av diameterfördelningar, både för be-
skrivning av avverkningstrakter och för att 
”flytta” provytor till bestånd där objektiva fält-
mätningar inte skett. Laserscanning och flyg-
bildstolkning förefaller för närvarande vara de 
enda fjärranalystekniker som klarar detta. 

Laserscanning är ännu så länge något 

dyr, men den tekniska utevecklingen på om-
rådet är mycket snabb, och bedömningen är 
att tekniken snart kommer att vara kostnads- 
effektiv för inventering av större skogsinnehav. 
Lantmäteriet utreder för närvarande också hur 
en ny förbättrad digital höjdmodell över stora 
delar av Sverige ska kunna tas fram med hjälp 
av laserscanning. Om och när en sådan produk-
tion kommer till stånd, är en samordning med 
skogliga intressen angelägen, eftersom de laser-
pulser som träffar i trädkronorna, i kombina-
tion med fältdata, skulle kunna användas för att 
framställa en högkvalitativ skoglig databas. 

Flygfotografering med små obemannade 
flygplan (UAV)

Mycket av den skogliga planeringen i Sverige 
sker för enskilda mindre fastigheter, eller för 
avverkningstrakter som är spridda i landskapet. 
I dessa fall skulle små obemannade flygplan 
kunna användas som sensorbärare. Denna idé 
är inte ny, men en mängd tekniska genombrott 
inom bland annat batteriteknik, sensorteknik, 
elektronik och navigering gör att det nu förefal-
ler realistiskt att framställa billiga plan som på 
cirka 150 meters höjd fotograferar skogen med 
digital kamera eller digital video. Steve Joyce 
och Olle Hagner som är anställda vid fjärrana-
lysavdelningen SLU, Umeå, har främst på fri-
tiden, men delvis också med stöd av Heureka, 
framställt en lång rad flygplansvarianter för 
detta ändamål. De drivs med elmotor och 
laddningsbara batterier. Flygplanen är 0,5–1,5 
m mellan vingspetsarna och väger ca 0,5–1,0 
kg. Flygplanskroppen är gjord av ett lätt plast-
smaterial som visat sig tåla landningar direkt i 
vegetationen. Planen kan lyfta en nyttolast upp 
till sin egen vikt och har visat sig kunna använ-
das för att registrera bilder över skogen som har 
god kvalitet och hög detaljrikedom. Tack vare 
den låga flyghöjden blir upplösningen avsevärt 



14    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 7  2005

bättre än vid konventionell flygfotografering. 
Att avbilda ett 15 hektar stort skogsområde 
tar inte mer än cirka 10 minuter. Genom att 
logga planets position med GPS, går det att 
från videosekvenser och stillbilder rekonstru-
era ett ortofoto. I förlängningen kommer man 
troligen att automatiskt kunna identifiera och 
mäta de flesta större träden inom ett bestånd 
med tekniken. Finansiering för att förse planen 
med autopilot och att utvärdera UAV-teknikens 
möjligheter tillsammans med olika användare 
inom skogs- och jordbrukssektorn  har nyligen 
erhållits. Utveckling av liknande små UAV-
system pågår på många håll i världen, och ut-
vecklingen drivs inte minst av militära intres-

sen. Luftfartsbestämmelserna för yrkesmässig 
användning av obemannade flygplan är dock 
ännu så länge mycket restriktiva.

Datafångst inför Heureka fas II

För närvarande sker planering inför en andra 
fas i Heureka-programmet. De tillgängliga 
medlen kommer sannolikt främst att behöva 
användas för att implementera operativa rutiner, 
men några angelägna utvecklingsriktningar ska 
ändå nämnas avslutningsvis. 

1) För planering av avverkningstrakter är 
det angeläget att undersöka användbarheten av 
flygbildstolkning, laserscanning, samt på försök 

Bild 2. Ritning av “Flygande vinge”, utvecklad av Steve Joyce, SLU, Umeå. Planet är byggt i polypropylen och mäter 1,2 meter mellan 
vingspetsarna. Det drivs av en 200 W elmotor och kan flyga i cirka 1 timme på en battteriladdning. Planet väger 800 g, det lyfter 
efter att kastats med handkraft och kan landa i terräng. För närvarande används en Canon 4 M pixel digitalkamera, som kan 
fotografera 1 ha med 5 cm pixelstorlek från 150 m höjd. För den geometriska inpassningen av bilderna används en GPS. Liknande 
plan, fast försedda med autopilot, kan antas få en stor framtida roll inom såväl skogsinventering som jordbrukssektorn.
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även UAV-bilder för kostnadseffektiv uppskatt-
ning. Dessutom bör det undersökas hur skör-
dardata från redan avverkade likartade trakter 
kan användas för att kalibrera dessa datakäl-
lor. 

2) Efter indelningspaketet, behöver nya ru-
tiner för objektiv datainsamling för strategisk 
planering på företagsnivå designas och imple-
menteras. Designen bör omfatta både fallen 
med och utan fjärranalysstöd. I det senare fallet 
skulle till exempel stripor av tätscannade laser-
data kunna bli ett komplement till fältdata.

3) Det behövs rutiner för att på bestånds-
nivå vikta samman gamla data med nya; för att 
kunna framskriva alla bestånd med enskilda-
träd-funktioner behövs också rutiner för att 
skapa ”virtuella” provytor med data om diame-
terfördelningar, även där sådana inte har mätts 
i fält.

4) På landskapsnivån, slutligen, behövs en 
ny ”kNN-Sverige” databas med ett basår kring 
2005. Dessutom är det angeläget att bättre 
utnyttja tidsserier av satellitdata, både för att 

göra bättre tillståndsskattningar, och för att 
göra modeller för landskapets utveckling över 
tiden. Inför Heureka fas II planeras till exem-
pel en ny applikaiton i form av en simulator för 
hela landskapets utveckling. För att driva denna 
applikation skulle det vara angeläget att kunna 
skatta var i landskapet som till exempel jord-
bruksmarken beskogas.

Erkännanden

Den forskning som presenteras här har utförts 
av ett stort antal personer, främst på fjärra-
nalysavdelningen, SLU, Umeå, bland andra: 
Jonas Bohlin, Johan Fransson, Olle Hagner, 
Johan Holmgren, Steve Joyce, Björn Nilsson, 
Mats Nilsson, Kenneth Olofsson, och Jörgen 
Wallerman. Förutom Heureka-programmet, har 
forskningen även finansierats av MISTRA-pro-
grammet RESE, Rymdstyrelsen, FORMAS, 
Hildur och Sven Wingquist Stiftelse, KSLA 
samt SLU.
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Skoglig strategisk planering
GÖRAN STÅHL, PROFESSOR, INSTITUTIONEN FÖR SKOGLIG RESURSHUSHÅLLNING OCH 
GEOMATIK, SLU, UMEÅ

Inledning

Skoglig strategisk planering kan vara av många 
olika slag och en inledande avgränsning av pro-
blemområdet bör därför göras. Presentationen 
behandlar strategisk planering av primär-
produktionen – i vid mening – och omfattar 
därmed frågeställningar om hur skogsmarken 
bör användas för att producera olika råvaror och 
ekosystemtjänster. I den här typen av analyser 
betraktas normalt många omvärldsförhållan-
den som konstanta – till exempel hur efterfråge-
bilden kommer att utvecklas och vilka tekno-
logier som kommer att finnas tillgängliga inom 
skogsbruket. 

Karakteristiskt för strategiska analyser är att 
konsekvensberäkningar för långa tidsperioder 

görs, även om det primära syftet är att finna 
lämpliga strategier på kort sikt. Skälet är att 
skogarnas omloppstider innebär att de åtgärder 
som genomförs idag får mycket långsiktiga 
konsekvenser och därmed förändrar de fram-
tida handlingsmöjligheterna. Några typiska 
steg i analysen är att en målsättning för vilka 
nyttigheter man önskar att skogen ska avkasta 
först specificeras. Bakgrundsdata från det om-
råde som ska analyseras insamlas därefter eller 
inhämtas från befintliga databaser. Genom att 
analysera konsekvenserna – i termer av utfall 
av nyttigheter – för ett stort antal alternativa 
handlingsprogram för skogsbrukets genom-
förande kan ett handlingsprogram som leder 
till god överensstämmelse med målet väljas. 

Figur 1. Exempel på resultatredovisning från Heureka. Basindikatorer beräknas för olika nyttigheter och möjliggör en enkel över-
siktlig jämförelse av olika skogsskötselalternativ.

V
irk

e 
oc

h 
bi

ob
rä

ns
le

R
ek

re
at

io
n

B
io

lo
gi

sk
 

m
ån

gf
al

d

N
är

in
gs

st
at

us

K
ol

in
la

gr
in

g

V
at

te
nk

va
lit

et

I analysen angiven 
miniminivå

Sammanställning - Alt. I 

 

V
irk

e 
oc

h 
bi

ob
rä

ns
le

R
ek

re
at

io
n

B
io

lo
gi

sk
 

m
ån

gf
al

d

N
är

in
gs

st
at

us

K
ol

in
la

gr
in

g

V
at

te
nk

va
lit

et

Alt. II
Alt. I

Alt. III

Jämförelse Alt. I - III

 



Heureka - bättre beslut i skogen 17

På grund av den stora komplexiteten genom-
förs analyserna normalt med stöd av datorbase-
rade så kallade beslutsstödjande system. Det är 
viktigt att känna till vilka begränsningar det 
system man använder har, så att en väl avvägd 
portion ”sunt förnuft” kan läggas till analysre-
sultaten innan de implementeras i praktiken.

Perspektiven och målsättningarna med den 
aktuella typen av analyser skiljer sig åt beroende 
på vem som genomför dem. Två huvudkate-
gorier kan urskiljas. En kategori är den typ av 
analyser som ofta genomförs av myndigheter på 
nationell eller regional nivå och som syftar till 
att utvärdera lämpliga strategier för hur skogs-, 
miljö- eller energipolitiska mål ska nås. Syftet 
är att utvärdera om aktuella politiska styrme-
del bör förändras. Den andra analyskategorin 
är företagens strategiska analyser som syftar 
till att finna konkreta handlingsprogram för 
skogsbruket, för att nå uppställda företagseko-
nomiska och andra mål. Även om dessa båda 
analystyper har delvis olika syften har de mån-
ga gemensamma drag, till exempel att utgångs-
punkten är det aktuella skogstillståndet inom 
analysområdet och att konsekvensberäkningar 
av skogstillståndets utveckling genomförs för 
olika alternativa sätt att sköta skogarna. I före-
tagsfallet råder man normalt själv över vilka 
åtgärder som är genomförbara. I den nationella 
analysen måste antaganden göras om hur olika 
markägarkategorier kommer att agera då olika 
styrmedel används. 

Dagsläget – Hugin och Indelningspaketet

I dagsläget i Sverige finns två dominerande sys-
tem för skoglig strategisk analys. För nationell 
och regional analys används normalt Hugin-
systemet, vars beräkningar utgår från Riksskogs-
taxeringens data. På företagsnivå (större före-
tag) används normalt Indelningspaketet. Vid 
tillämpning av detta insamlar företagen själva 

information med stöd av de datainsamlingsru-
tiner som utgör en del av systemet.

Hugin och Indelningspaketet utvecklades 
vid SLU i huvudsak under 1970/80-talen. 
Erfarenheterna från tillämpningen av syste-
men är i allt väsentligt goda, men systemen 
uppfyller i dagsläget inte alla önskemål som 
ställs på beslutsstödjande system för strategisk 
planering. En aspekt är att systemen i huvudsak 
gör konskevensanalyser för virkesproduktion. 
Övriga nyttigheter från skogen hanteras endast 
i begränsad utsträckning. De indikatorer för 
nyttigheterna som används är ofta relativt grova 
– till exempel omfattar Hugin inte några ekono-
miska beräkningar kopplade till virkesproduk-
tionen. Allt större önskemål framförs också om 
att man i strategisk planering ska kunna beakta 
många olika typer av skogsskötselsystem, till 
exempel kontinuitetsskogsbruk och intensiv-
skogsbruk. Sådana analyser kan inte genom-
föras med Hugin eller Indelningspaketet. En 
annan aspekt är att beräkningarna görs i hu-
vudsak deterministiskt utifrån antaganden om 
att historiska mönster upprepar sig. Behoven 
att kunna inkorporera skaderisker och klimat-
förändringsscenarier i analyserna blir samti-
digt allt påtagligare. Systemens uppbyggnad 
och dokumentation är inte heller sådan att en 
vidareutveckling är möjlig.

Ambitioner inom Heureka

Ambitionerna inom Heureka är att utveckla 
ett nytt beslutsstödjande system för – bland an-
nat – skoglig strategisk analys utifrån den goda 
grund och tradition som etablerats genom ar-
betena med Hugin och Indelningspaketet. 
Särskilda applikationer av systemet utvecklas 
för olika användare. Vidareutvecklingar är fär-
diga eller planerade inom flera olika områden, 
bland annat:

• Beslutsstöd för mångbruk
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• Prognosmodeller för nya skötselsystem,  
 liksom för övrig vegetation och vilt
• Risk och osäkerhet beaktas i prognoser- 
 na
• Analyser med hänsyn till geografiska  
 sammanhang
• Tydliga länkar till operativ planering
• Nya datainsamlingsmetoder och synsätt  
 på à jourhållning av data
• Modellering av markägaragerande inom  
 nationella analyser
• Hantering av komplexa beslutssituation 
 er  med många intressenter
Ambitionen att utveckla ett beslutsstödjande 

system för mångbruk är något av Heurekas led-
stjärna. Modeller finns eller håller på att upp-
rättas för virke (uppdelat på olika sortiment), 
skogsbränsle, biologisk mångfald, kollagring, 
rekreation, vilt och jakt, vattenkvalitet och 
marktillstånd. Att samtidigt belysa alla dessa 
aspekter kan synas vara en övermäktig uppgift. 
Emellertid finns ett mycket starkt samband 
mellan trädskiktets utveckling och samtliga lis-
tade nyttigheter. Trädskiktets utveckling dik-
terar i hög grad villkoren för övriga biotiska och 
abiotiska faktorer i skogslandskapet. Samtidigt 
är trädskiktets utveckling något som vi genom 
skogsbruksåtgärder i hög grad kan styra och 
även prognosticera. Utgångspunkten att träd-
skiktets utveckling är prognosticerbart fick sig 
emellertid en knäck i och med den omfattande 
januaristormen. Detta pekar tydligt på behovet 
att i analyserna kalkylera med risk och osäker-
het, något som också på allvar håller på att byg-
gas in i Heurekasystemet. 

Ett nytt paket för tillväxtberäkning för 
träd har utvecklats i Heureka och håller på att 
testas. Moduler kommer gradvis att läggas till 
så att man med dessa ska kunna modellera ett 
väsentligt större antal skogsskötselsystem än 
vad som är möjligt idag, bland annat kontinu-
itetsskogsbruk och intensivskogsbruk. 

Systemet ska även tillåta spatialt explicita 
analyser där samband mellan bestånd och an-
dra ägoslag i ett skogslandskap kan beaktas. 
Möjligheter kommer därmed att finnas att 
beakta koncentrationsaspekter av åtgärder 
i planeringen, studera skogens habitat- och 
rekreationskvaliteter i ett landskapsperspektiv, 
med mera. För att kunna göra den aktuella 
typen av analyser behövs spatialt heltäckande 
data, något som modern fjärranalysteknik har 
bidragit till att tillhandahålla till rimliga pris-
er.

För planering vid skogsföretag finns utta-
lade ambitioner att knyta ihop planeringsked-
jan från långsiktig strategisk planering till den 
mera kortsiktiga operativa planeringen.  

Inom ramen för nationella analyser är am-
bitionen att få en tydligare koppling till hur 
de markägare som de facto styr utvecklingen 
i skogslandskapet agerar. Som ett alterna-
tiv till traditionella provytebaserade analyser 
håller rutiner på att utvecklas där analyser görs 
för stickprov av hela landskapsutsnitt. Inom 
dessa läggs fastighetsgränser in och grova bak- 
grundsdata om markägare kopplas till aktuell 
fastighet och dess skogstillstånd. På detta sätt 
är ambitionen att konsekvensanalyser ska kunna 
genomföras mera detaljerat, bland annat genom 
att utveckla modeller för markägaragerande där 
även faktorer som rådande skogstillstånd på en 
fastighet vägs in.

Som ett sista exempel på ambitionerna inom 
Heureka behandlas systemets användning 
inom komplexa beslutssituationer med många 
intressenter. I sådana sammanhang är det vik-
tigt att kunna redovisa konsekvenserna på ett 
mångsidigt och tydligt sätt. Resultat ska där-
för enkelt kunna analyseras vad gäller avväg- 
ningen mellan utfall av olika nyttigheter lik-
som utfallet över tiden för enskilda nyttigheter. 
Som komplement till traditionella tabeller och 
diagram kommer redovisningar att ges i form 
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av kartor över tidsmässig utveckling av skogs-
tillstånd och olika ekosystemtjänster. Slutligen 
utvecklas även verktyg för visualisering, för att 
intressenter utan sakkunskap enkelt ska kunna 
få en intuitiv bild av landskapets förmodade 
utveckling då ett visst skogsskötselprogram 
implementeras.
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Operativ planering handlar om skoglig logistik, 
dvs. att leverera rätt produkt till rätt industri 
i rätt tid, till lägsta kostnad. Vi inser att det 
egentligen handlar om ett gigantiskt optime-
ringsproblem. Men i skogsbruket finns ingen 
tradition av att jobba med optimeringsalgorit-
mer, helt enkelt därför att man saknat rätt kom-
petens. Genom ett samarbete med Linköpings 
universitet utvecklar dock Skogforsk nu en 
uppsättning optimeringsverktyg som ska un-
derlätta den operativa planeringen.

Inom Operativ planering arbetar vi med föl-
jande delar:
• Optimering av råvaruflöden - FlowOpt
• Optimering av dagliga transporter -   
 RuttOpt

• Optimering av väginvesteringar - VägRust
• Avverkningsplanering (traktval och turord- 
 ning)
• Koppling mot Långsiktig planering och  
 Datafångst
• Virkesstyrningssystem 2010
I aktiviteten Virkesstyrningssystem 2010 arbe-
tar vi med att ta fram systemspecifikation för 
nya moduler i ett framtida logistiksystem.

FlowOpt

FlowOpt handlar om att optimera stora vir-
kesflöden på lite längre sikt, för en eller flera 
grupper av industrier. Det är ett planerings-
verktyg för hela försörjningskedjan - lastbil, 

Operativ planering inom Heureka

STEN-GUNNAR SKUTIN, FORSKARE, SKOGFORSK 
BO DAHLIN, DOCENT, INSTITUTIONEN FÖR SYDSVENSK SKOGSFORSKNING, SLU, ALNARP

Figur 1. Exempel på resultat från RuttOpt 
i en studie i Jämtland. Avlägg: trekan-
ter, industrier: svarta, hemmabaser: 
röda cirklar, platser för skiftbyten:  gula 
cirklar.  Pilarna visar föreslagen rutt där 
röda pilar indikerar tomkörning.
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tåg och båt. Det sker en optimering som ut-
nyttjar karta och den Nationella Vägdatabasen 
(NVDB). Programmet beräknar och optime-
rar försörjningsområden, transportkostnader, 
returtransporter och virkesbyten.

RuttOpt

RuttOpt är ett verktyg som optimerar de dagliga 
transporterna. Det är ett flexibelt verktyg som 
kan användas av transportledare eller enskilda 
mindre åkerier. Det minimerar transportkost-
naden utifrån

- Kundernas efterfrågan
- Industriernas öppettider
- Tillgänglig fordonsflotta
- Vägval

Figur 1 är från en studie där RuttOpt har använts 
hos Jämtfrakt och visar Storsjöområdet. I figuren 
visas avlägg, industrier, hemmabaser och platser 
för skiftbyten. När alla uppgifter finna på plats 
är det dags att optimera. Indata till optimering 
skapas med en knapptryckning och skickas till 

den optimeringsrutin som utvecklats i samarbete 
med Linköpings universitet. Vi ser att det totalt 
sett rör sig om ganska komplicerade rutter som 
kan vara svåra att ta fram utan optimering.

VägRust

Både tjällossning och längre regnperioder stäl-
ler till problem och vägar kostar mycket pengar, 
inte bara i reparation utan även i ökade trans-
port- och lagringskostnader. Problemet är alltså 
att det finns litet för få tjälsäkrade vägar och det 
är ju ingen hemlighet att rationaliseringarna i 
skogsbruket har lett till att man inte prioriterat 
de egna vägarna. Vad det handlar om är att iden-
tifiera hur man bäst utnyttjar sina resurser. Och 
det är inte alldeles enkelt att svara på.

Om man rustar upp en väg innebär det att 
man kommer att ha nytta av den under flera år 
framöver, åtminstone tio år, kanske mer. När 
man då bedömer hur viktig just den här vägen 
är tas hänsyn till eventuella avverkningar som 
påverkar vägen under de tio åren. 

Figur 2. Resultat från VägRust. Färgade 
områden indikerar avverkningstrakter 
och de röda vägavsnitten de som är 
lämpliga att upprusta.
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Planering av vägupprustningar på exempelvis 
distriktsnivå kan ha upp till 150 mil väg att be-
akta. Därför kommer antalet möjliga alternativ 
att bli väldigt många och då är det svårt att få en 
överblick. Så frågan är alltså ”vilka vägar har vi 
störst nytta av att rusta upp?” ”Hur ska vi inves-
tera för att till lägsta möjliga kostnad tillgodose 
flödeskraven?” Och det är precis de frågorna som 
detta beslutsstöd kan ge svar på. 

Vi behöver även en skattning av de volymer 
som är aktuella för avverkning och transport un-
der ett antal år framöver. Om vi tror att upprust-
ningar håller i tio år så behöver vi veta virkes-
utfallet på tio års sikt. Den informationen kan 
vi hämta från avverkningsberäkningar i någon 
form. Vi måste ju även veta vart allt virke kan ta 
vägen. Så därför anger man ett antal mottagande 
industrier som volymerna i det här området ska 
transporteras till. Varje punkt representerar då 
en speciell efterfrågan. Efter optimeringen kan 
man titta på resultaten i kartan och i olika tabel-
ler. De vägar som föreslås rustas upp markeras 
tydligt i kartan, i det här fallet med röd färg. I 

figur 2 ser vi ett antal olika förslag och tack vare 
kartbilden får man en enkel överblick på situa-
tionen. Kostnaderna för alla upprustningar visas 
i tabeller.

Avverkningsplanering

Det finns redan idag verktyg ute på skogsföreta-
gen för avverkningsplanering - men de är ofta av 
mer administrativ karaktär för att lägga in trak-
ter och sammanställa volymer. Optimeringsstöd 
saknas och problemlösningen blir ofta ad-hoc 
vilket innebär kort framförhållning och gör det 
svårt att se hela bilden. Skogforsks avverknings-
rutin optimerar turordningen för avverkningen, 
utifrån minsta sammanlagda kostnad och satta 
restriktioner (se figur 3). Slutresultatet blir en 
turordningsplan för varje maskinlag.

Önskelista inför Heureka Fas II

FlowOpt: Modellen behöver utvecklas till att 
kunna hantera både kostnader och av industrin 

Figur 3. Schematisk bild av avverkningplaneringen. Datorprogrammet optimerar turordningen utifrån en mängd 
faktorer.
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definierade råvaruegenskaper, samt föränd-
ringar i lagernivåer mellan olika planerings-
perioder. 

RuttOpt: Prototypen behöver utvecklas till 
att bli mer funktionell, både för fordonsflottor 
och enskilda mindre åkerier.

VägRust: Modellen behöver utvecklas till 
att kunna hantera investeringar även i det all-
männa vägnätet, för att därmed kunna bli ett 
stöd i diskussionerna mellan skogsnäringen och 
Vägverket.

Avverkningsplanering: Skogsbruket klarar 
idag inte av att göra tillförlitliga utbytesberäk-
ningar eller tillförlitliga prognoser i avverk-
ningsplaneringen. Det innebär att man har svårt 
att möta kraven på t.ex. leveranser av rätt antal 
stockar per sågklass eller rätt fiberegenskaper. 
Och det innebär också att det potentiella värdet 
i respektive bestånd inte nyttjas fullt ut.

Vad som krävs är:
- Bättre datafångst (nya taxeringsmetoder)
- En modell som kan hantera virkesvärde 

och råvaruegenskaper, inkl. antal stock per såg-
klass, och kan ge tillförlitliga prognoser.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri 
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med 
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och 
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och  
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Förmodligen har Sveriges skogar aldrig tidigare efterfrågats så intensivt 
och för så många olika syften som idag. Timmer och massaved är själv-
klara och mycket viktiga råvaror från skogen. Skogsbränslen efterfrågas 
i allt högre grad. Samtidigt vill vi ha skogar med hög biodiversitet, som 
erbjuder goda rekreationsmöjligheter, och som lagrar kol. Hur ska då sko-
gen skötas med tanke på alla de nyttigheter som skogen bidrar med till 
vår välfärd?

I forskningsprogrammet Heureka, som beskrivs i denna rapport, pågår  
för närvarande ett spännande arbete med att forma en ny generation 
skogliga analys- och planeringsverktyg för miljö och mångbruk. Här sam-
arbetar ekologer, skötsel-, planerings- och markforskare. Fjärranalytiker 
utvecklar metoder för att samla information om utgångsläget och syste-
merare utformar de slutliga verktygen. Heureka har ambitionen att på sikt 
hantera alla relevanta aspekter på uthålligt skogsbruk.


