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Bomskott ger IT-revolution i skogsbruket 
 

Regeringen beslöt för knappt tio år sedan att hela Sverige skulle laserskannas. Man ville ha 

noggrann heltäckande karta över landets topografi – markens höjdkurvor skulle bestämmas 

med högsta möjliga precision. Syftet var att kartlägga områden där klimatförändringarna 

skulle kunna leda till ras och översvämningar. Men skanningen kom också att leda till en 

digital revolution i skogen. Och till en spännande sammankomst på KSLA – Laserskanning 

av skogsresurser – den 11 februari 2016.  

 

Tillgång till gratis landstäckande laserskattningar blir lätt vanebildande, inledde sammankomstens 

programansvarige och moderator Håkan Olsson, SLU.  

 

Mats Nilsson, SLU, fortsatte med en kort presentation av tekniken, ja, det är i princip samma som 

i en ”lasertumstock” som man köper i bygghandeln för några hundra kronor. En apparat skickar ut 

ett ”ljusskott” och mäter hur lång tid det tar för ljuset att studsa mot målet och komma tillbaka. 

Och eftersom man vet ljushastigheten räknar apparaten enkelt ut avståndet.  

 

I Lantmäteriets laserskanning sitter lasern i ett flygplan som flyger på ungefär 2 000 meters höjd. 

Den skickar kontinuerligt ut laserskott, det handlar om ungefär 0,5 till 1 skott per kvadratmeter på 

marken. Eftersom man vet exakt var planet befinner sig för varje skott kan en dator beräkna 

avståndet till marken för ett stort antal punkter och med hjälp av dessa skapa en modell för 

marknivån.  

  

http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/aktivitet/laserskanning-av-skogsresurser/
http://www.ksla.se/
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Ett problem är att en del av skotten inte når marken utan studsar i trädkronorna. De här bomskotten 

sågs först som skräp – Lantmäteriet måste filtrera bort dem när de bygger markmodellen. Men 

bomskotten har visat sig vara en guldgruva för skogsbruket. För genom att lägga ihop alla 

bomskott kan man skapa en modell över trädhöjden. Det är inte så att man kan se varje enskilt träd, 

det kräver en mycket tätare skanning, minst fem skott per kvadratmeter. Men med Lantmäteriets 

skanning får man en bild av var krontaket ligger i förhållande till marknivån och hur tätt träden 

står.  

 

Resultaten kalibreras sedan med fältdata från Riksskogstaxeringens försöksfältmätta provytor. 

Enkelt uttryckt så justerar man trädmodellen så att den stämmer för dessa ytor, där man ju har 

exakta uppgifter om trädhöjd och virkesvolym, och så extrapolerar man justeringarna till all skog i 

ett visst område. Med den här tekniken får man en heltäckande bedömning av skogens 

virkesvolym och biomassa per hektar samt trädens medelhöjd och medeldiameter för pixlar som är 

12,5 gånger 12,5 meter.  

 

Medelfelet för volym inom ett bestånd är under 20 procent i barrdominerad skog, vilket är lägre än 

för en vanlig skogsuppskattning med relaskopytor på marken. Är det mycket lövträd blir felet 

större, liksom för skog som är lägre än tre meter. Det man inte kan bedöma är trädslag, 

ståndortsindex och trädålder.  

 

I framtiden kommer man säkert kombinera laserdata med information från digitala stereomatchade 

flygbilder, trodde Mats Nilsson. Då skulle man också kunna fånga in trädslagsblandning och 

ståndortsindex – och dessutom kunna uppdatera informationen om skogen med jämna mellanrum, 

eftersom Lantmäteriet flygfotograferar Sverige kontinuerligt. Skanning med laser från satellit och 

flygskanning med laser som använder ljus i flera våglängdsområden är andra spännande alternativ 

som är på väg. I det senare fallet skulle man även kunna identifiera trädslag och skador, avslutade 

han. 

 

Skogsstyrelsen har utnyttjat Lantmäteriets laserskanning i ett stort projekt, berättade Svante 

Larsson. Alla kan i dag gå in på ”Mina Sidor” och skapa temakartor för virkesvolym, biomassa, 

grundyta, höjd och diameter för de områden som är skannade. De första områdena skannades 

redan 2009 och i sommar beräknas flygjobbet vara klart, och då kommer det att finnas data för all 

skog i Sverige.  

 

Som brukare kan man klicka på en punkt på Skogsstyrelsens karta och läsa av de skogliga data 

som gäller för den pixeln. Man kan också rita in ett område och då räknar systemet ut den totala 

virkesvolymen för ytan.  

 

Man kan dessutom få en markfuktighetskarta, som visar områden där det sannolikt är högt 

grundvatten och därmed risk för körskador.  

 

Fastighetsgränserna är dock inte öppet tillgängliga, för att se dem måste markägaren logga in på 

sina egna sidor.  

 

Det är inte bara skogsägare som har nytta av de här uppgifterna, berättade han. Det är också 

virkesköpare, avverkningsplanerare, mäklare och banker. Och myndigheterna, uppgifterna ska 

användas vid fastighetstaxeringen 2017.  

 

Skogsbruksplanläggare kan också utnyttja kartorna, man ser beståndsgränserna bra när det är 

skillnader i trädhöjd och skattningarna av skogliga data minskar behovet av fältmätningar.  
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Och man kan med laserskanningen hitta okända fornlämningar, eftersom man kan se 

höjdstrukturer i marken som är omöjliga att se i fält.  

 

Skogsstyrelsens projekt var ett direkt uppdrag från regeringen, och man fick extra pengar för 

perioden 2013 – 2015. Det var en del av satsningen Skogsriket, berättade Johan Eriksson, 

Skogsstyrelsen. Det fanns i projektets början en diskussion om det verkligen är statens uppgift att 

tillhandahålla skogliga data – det finns ju företag och konsulter som gör samma jobb. Debatten har 

dock tystnat i dag och i årets regleringsbrev har Skogsstyrelsen fått i uppdrag att underhålla data 

och att samverka med olika intressenter inom och utom skogsbruket.  

 

Vi var det första skogsbolag som använde Lantmäteriets skanning operativt, berättade Lars 

Sängstuvall vid Bergvik Skog. Redan 2012 var vi i gång operativt och i år ska hela 

skogsinnehavet vara skannat.  

 

Företaget hade beslutat att själva låta skanna skogsinnehavet, men insåg att man kunde få samma 

uppgifter betydligt billigare från Lantmäteriets skanning.  

 

Bergvik kalibrerar laserdata mot egna provytor i fält. Den här tekniken ger en ny, och säkrare bild 

av skogen, sade han, och gav ett exempel från ett 46-årigt granbestånd på god mark. Enligt 

skogsbruksplanen skulle skogen i dag vara 13 meter hög och hålla en grundyta på 17 kvadratmeter. 

Enligt laserskanningen var beståndet 17 meter högt med en grundyta på 28 kvadratmeter – och det 

var betydligt närmare sanningen. Enligt planen hade beståndet inget gallringsbehov, enligt 

laserskanningen var det snart dags att gallra i delar av beståndet. Det är inget skräckexempel, 

underströk han. Sådana här avvikelser är vanliga, framförallt i skog som är på väg att växa in i 

gallringsfasen.  

 

Tack vare laserskanningen slipper Bergvik fältinventera skogen efter röjning och gallring. Bara 

den kostnadsbesparingen motsvarar företagets totala kostnader för inköp, bearbetning och 

kalibrering av laserdata. På köpet får man många andra fördelar, sade han:  

 man kan bedöma gallringsbehovet och slipper åka ut till bestånd som inte behöver gallras 

 man kan fatta bättre beslut i skogsskötseln, det vill säga göra rätt saker på rätt områden i rätt tid 

 man får en markfuktighetskarta som underlättar avverkningsplaneringen och minskar risken för 
markskador avsevärt 

 man får hjälp med att identifiera och avgränsa hänsynsytor 

 

Ett problem är att uppgifterna från laserskanningen åldras snabbare än man trott, och alla stora 

skogsföretag diskuterar nu hur man ska kunna uppdatera sina data. Kanske ska man låta skanna 

skogen igen i egen regi. Ett alternativ är uppdatera laserskanningen med data från Lantmäteriets 

3D-flygbilder.  

 

Vi skulle gärna se en ny finansieringsmodell för sådan här verksamhet, sade Bengt Kjellson, 

generaldirektör vid Lantmäteriet, som deltog i paneldiskussionen efter föredragen. I dag står 

uppdrag och taxor för 70 procent av myndighetens intäkter, de statliga anslagen täcker bara 30 

procent. Det innebär att användarna måste betala får de data man använder. Det vore sannolikt 

samhällsekonomiskt effektivare om alla hade gratis tillgång till våra data, menade han, och pekade 

på att Sveriges grannländer har infört detta.  

 

Några nedslag från den avslutande paneldiskussionen  

 Kommer inte Google Earth ta över, blev den första frågan. Svar blev nej, nationella 

produkter som är förankrade i fältobservationer har hittills alltid visat sig bättre än 

internationella fjärranalyser, som ofta är ganska schablonmässiga  
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 Fler laserskott per kvadratmeter ger inte mycket mervärde för skogen – men väl för andra 

samhällsnyttor 

 Får man drömma, så skulle en ny laserskanning vara multispektral, det vill säga ske med 

flera våglängder. Och så får det gärna vara lite tätare mellan flygstråken så att man inte får 

fullt så flacka vinklar i stråkets ytterkanter som i dag  

 Markbaserad laserskanning kan vara ett alternativ – eller komplement för att få 

referensdata till flygburen skanning. Det sker en hel del forskning på detta, bland annat på 

SLU, men det finns ännu inte i praktisk drift 

 Det har varit förvånansvärt lite diskussion om integritet. Man skulle ju kunna vänta sig en 

”Big Brother is watching you”-diskussion  

 Laserskanning i egen regi är nog inget för privatskogsbruket. Det blir alldeles för dyrt per 

hektar. ”De minsta privata skogsinnehav jag har arbetat med är på 40.000 hektar”, 

berättade en deltagare  

 Om de stora företagen bestämmer sig för att göra en ny skanning i egen regi, är 

merkostnaden för att ta med omgivande privatskogar ganska låg. Detta skulle kunna ge 

bolagens virkesköpare ett informationsövertag gentemot privata markägare och andra 

aktörer på virkesmarknaden. Är det bra? Är det problemfritt?  

 Den snart avslutade laserskanningen var en engångssatsning – många skulle nu vilja se 

återkommande upprepning. Eftersom både företag myndigheter skulle ha nytta av det 

skulle de kanske kunna dela på kostnaderna. 


