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Skogliga grunddata – Skog
Trädhöjd

Volym

Grundyta

Medeldiameter 

DGV

Medelhöjd HGV

Biomassa
Trädhöjd
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Skogliga grunddata – Mark

Lutning - branterMarkfuktighet

Terrängskuggning
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Skogliga grunddata- Gallring
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Kartor mobilt 
(publicerades 26 oktober 2015)

KartorMobilt för appen

PDF Maps. 

Ladda ner kartorna direkt i din 

smart mobil eller surfplatta.

Via din mobila enhet GPS stöd så 

ser du hela tiden ser var du är.

Dokumentera med foton.

Märk ut dina älgpass, 

hjortronstället eller den stora 

gamla tallen.
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Volymskartan
Till hjälp för många
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• Skogsägarens planering

• Virkesköparens planering och 

dialog med skogsägaren

• Effektiviserar för 

skogsbruksplanläggaren

• Värdefullt instrument för banker, 

mäklare och fastighetsvärderare.

• Underlag för Skatteverket vid 

fastighetstaxering år 2017.

• Underlättar Skogsstyrelsens och 

andra myndigheters arbete. 
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Trädhöjdskartan
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Ett lyft för skogsbruksplanläggaren

när beståndsavgränsningen 

ska göras.



Avverkningsplanering
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Skogsbruket har saknat bra planeringsverktyg

Körskador till 

harm för miljön

Nya planeringsverktyg finns idag
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Skador på forn- och kulturlämningar från 
skogsmaskiner förekommer alltför ofta

Hänsyn till forn- och 

kulturlämningar
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Branter - höga naturvärden
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Kan ge en indikation 
på områden med 
höga naturvärden

• Raviner
• Rasbranter
• Branta sluttningar 

med lång 
skogskontinuitet

• Hällmålningar
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Skiktade bestånd
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• Länsstyrelser

• Skogsstyrelsen

• Ideella 

naturvårdsorganisationer

Identifiering av 

områden med höga 

naturvärden
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Användare av skogliga grunddata

Användarnas syn på 

den praktiska nyttan

Negativ 

”Statist”
Positiva
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• Skogsföretag

• Enskilda privata 

skogsägare

• Skogliga rådgivare

• Skogsstyrelsen

• Länsstyrelsen

• Naturvårdsverket

• Skatteverket

• Banker

• Mäklare

• Utbildningar för de areella 

näringarna (skog & miljö)

• Marknadsaktörer inom 

geodata
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Volym
45%

Karta
15%

Satellitortofoto
11%

Markfuktighet
9%

Trädhöjd
8%

Lutning 
branter

5%

Medelhöjd
4%

Grundyta
3%

POPULÄRA KARTOR

Volym / Yta

Övre verktygsfält 
- Yta

Volym - Skapa 
rapport

Volym  -
Identifiera

Trädhöjd - Yta

Medelhöjd - Yta

Utskrift

Trädhöjd -
Identifiera

Trädhöjd  -
Skapa rapport

POPULÄRA VERKTYG
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Totalt sett ca 8000 unika användare av 
skogliga grunddata sedan den 15 okt 2015.

(Mina sidor och öppna kartjänsten)

Användarstatistik



Uppdraget och lite historik

• Breda nationella satsningar i Finland och Norge

• Klimat & sårbarhetsutredningen => ny höjdmodell 

• Skogsstyrelsen vid omarrondering

• Skogsföretagen

• Uppdrag tillsammans med adaptiv skogsskötsel 
2013-15

• SLU

• Ca 24 mnkr för detta, dvs < 1 kr/prod ha skog
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”Skräpdatat”

Ny höjdmodell



Regleringsbrev 2013 

• ”…förbättrade skogliga skattningar, baserat på den nya 
laserskanningen för den nationella höjdmodellen”.

• ”i samråd med Sveriges lantbruksuniversitet och efter samråd med 
andra relevanta intressenter.”

• Ministerns bild

• Konsultuppropet!
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Statens åtagande

• Nationalekonomi
– Staten använder styrmedel där marknaden inte fungerar

• Fördelningsfrågor

• Stabilisering (konjunktursvängningar)

• Gemensamma nyttor (klimat, upplevelser, biol mångfald, rent vatten, 
bullerdämpning), positiva och negativa externa effekter

• Sektorsansvar och lagstiftningar
– Markägare och verksamhetsutövare skaffar sig den kunskap som 

behövs för att ta hänsyn
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För och emot
• Behov för gemensamma nyttor

• Rikstäckande (fördelning)

• Stordriftsfördelar

• Likartade förutsättningar på marknaden

• Aktuella data –nu

• Produkt kombinerad utifrån 2 statliga 
satsningar. Taxen och NH => öppna 
data (mervärde)

• Statens behov

• Konsulter ffa Finska och Norska utifrån 
statliga satsningar

• Gynnar många konsulter

• Näringen ansvariga för att 
skaffa information

• Inte ”subventionera”

• Varför SLU genomför?

• Finns konsulter och 
marknadspotential
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Effekter

2016-02-11KSLA

S
k
og

sp
ol
it
is
k
 n

y
tt

a

Arbetstillfällen på landsbygden

Vilken effekt får en 

statlig satsning på 

framtagning av 

rikstäckande 

skogliga data?

Gynnas

Missgynnas
”befarade”

Myndighe
ter skog-
naturvård
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Regeringens slutsatser

• Kör vidare

• Förtydligat uppdrag för att bl a förtydliga SLU:s roll och behov av 
riksskogstaxeringen

• Skogsstyrelsen och SLU
– Inte gå för långt i förädling
– Lägga ut beställningar
– Vad som sprids och hur. Mina sidor, visningstjänster, 

nedladdningsbart
• Ex markfuktighet och trädhöjd som visningstjänster. Kompromiss mot 

nytta.

–Öppna i processen

• Lugnt från konsulterna nu och t o m efterfrågan på 
uppdaterat data
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Framtiden

• Stabila förutsättningar viktiga
– För att satsa på system som användare. Behöver veta att det 

ajourförs

– Marknaden anpassar sig och investerar utifrån klara 
förutsättningar

• Uppdrag i årets regleringsbrev:
– Den databas som tagits fram som stöd för skogliga skattningar, 

med hjälp av den laserskanningen för den nationella 
höjdmodellen, ska underhållas i samverkan med berörda 
intressenter.

• Ny laserskanning
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Tack för uppmärksamheten!

Johan Eriksson & Svante Larsson 
Skogsstyrelsen
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