
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Laserskanning av skogsresurser 
Nuläge och framtida utmaningar 
 

Tid Torsdag 11 februari, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 5 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Anmälan via samma länk till Skogsavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde  

kl 13.00–15.00 (endast Skogsavdelningens ledamöter). 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07  
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start 15:45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond. 

 

Lantmäteriet har låtit laserskanna hela Sverige. Från dessa data har Skogsstyrelsen och Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) producerat skogliga skattningar för bl.a. virkesförråd för varje ruta om 

12,5 x 12,5 m i hela landet. Skogsstyrelsen har via konsulter tagit fram ytterligare dataskikt, bl.a. 

över fuktiga områden med risk för körskador. Alla dessa data finns nu fritt tillgängliga på 

Skogsstyrelsens hemsida under namnet Skogliga grunddata. SLU har gjort skattningarna med stöd 

av Riksskogstaxeringens provytor och kvaliteten är på beståndsnivå minst lika bra som den som 

erhålls vid gängse inventeringar för skogsbruksplanering. Utöver dessa skattningar har flera 

skogsföretag beställt liknande skattningar från konsultföretag där företagens egna provytor 

använts. 

 

Denna utveckling för med sig många frågor och vid Skogsavdelningens sammankomst den 

11 februari kommer vi att bl.a. diskutera: 

 Hur framställs de skogliga produkterna och vilka förbättringar kan göras? 

 Hur har produkterna kommit till användning? 

 Var bör gränsen för samhällets åtagande gå, både när det gäller framställning och 

tillhandahållande av data och vad bör lämnas åt marknaden? 

 Hur påverkas den enskilda skogsägaren, virkesmarknaden och fastighetsmarknaden, när bra 

skogliga data blir allmänt tillgängliga, respektive när motsvarande data tas fram av 

skogsföretagen även utanför deras egen mark.  

 Vilka samhällsnyttor skulle en upprepad nationell laserskanning kunna medföra för 

skogsbruket och andra sektorer och vilka andra alternativa datakällor finns det? 

 

 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Laserskanning av skogsresurser 
nuläge och framtida utmaningar 
Torsdag 11 februari 2016 
 

 

Moderator Håkan Olsson, professor, Inst. för skoglig resurshushållning, SLU 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

Lisa Sennerby Forsse, Preses, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

 

15.45 Dagens överläggningsämne:  

Laserskanning av skogsresurser – nuläge och framtida utmaningar 

Håkan Olsson, moderator och professor, SLU 

 

15.55 Skogliga skattningar med laserdata 

Nuläge och framtida teknik 

Mats Nilsson, forskare., SLU 

 

16.10 Användning av Skogsstyrelsens laserdataprodukter 

Svante Larsson, projektledare, Skogsstyrelsen 

Johan Eriksson, bitr. avdelningschef, Skogsstyrelsen 

 

16.30 Bergviks användning av laserskanning 

Lars Sängstuvall, chef Skoglig planering och inventering, Bergvik Skog AB 

 

16.50 Bensträckare 

 

17.00 Paneldiskussion 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 

 

http://www.ksla.se/

