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Norge
• Skogsbruksplanering utförs kommunvis av konsulter och subventioneras, för 

närvarande med 57%. Deltagandet motsvarar 75% - 95% av arealen. Planerna är 

tillgängliga för skogsägare, skogsmyndigheten och skogsägarföreningar.

• Från 2002 genomförs skogsbruksplaneringen oftast med laserdatabaserade 

skattningar av volym, höjd, mm, samt med fotogrammetrisk tolkning för 

beståndsindelning och trädslag. Kostnader för laserdata har tidigare delats med andra 

sektorer genom Geovekst programmet. 

• 2016-2019 görs laserskanning för en ny nationell höjdmodell. 

• Den Norska  Riksskogsskogstaxeringen producerar nu en nationell skogskarta från 

laserdata och fotogrammetripunktmoln som blir öppet tillgänglig över internet.



Danmark

• Skogsbruksplanering utförs fastighetsvis och är inte längre subventionerad.

• Danmark har laserskannats 2006-2007 och 2014-2015, senast med 5 pulser/m2

• Riksskogstaxeringen har  gjort landstäckande skattningar från ovanstående dataset, 
den senaste kommer att läggas ut fritt på internet.

• Danmark kommer troligen att i framtiden laserskannas med 5-7 års mellanrum, 
främst för bebyggelsekartering.



Finland
• Skogscentralerna (Finlands Skogsstyrelse) står för datainsamling 

för den privatägda skogsmarken (61%). Detta data tillhandahålls 

markägarna, före år 2010 arbetade ca 400 personer med detta.

• Från 2011 – ca 2020: Skogscentralernas skogskartor görs med 10 

års omdrev baserat på laserskanning + eget fältarbete, kostnad 

för närvarande ca 16 M Euro/år, bekostas av staten, nylig 

utökning mot all skogsmark.

• Från ca 2020: Diskussion om nationell laserskanning med 5 års 

omdrev för skogsbruket + flera behov. Skogliga skattningar 

eventuellt med Riksskogstaxeringens provytor inspirerat av 

Sverige.



Sverige

• Skogsägarna bekostar skogsbruksplaneringen, ca vart 10’e år, ca 150 kr/ha.

• Nationell laserskanning från 2009-2016 har även använts för produktion av fritt 
tillgängliga skogliga grunddata, med Riksskogstaxeringens ytor som referens. 

• Även många skogsföretag har använt Lantmäteriets laserdata för att via konsulter 
framställa egna produkter tillsammans med egna data.

• Lantmäteriet har 2016 börjat producera 3D punktmoln från digital fotogrammetri.

• Behovet av regelbunden försörjning av 3D data betonas i bl.a. Skogsprogrammets 
underlagsrapporter. 

• 200 Mkr/10 år ≈ 1 kr/ha, år.



Sammanfattning

• Skogsbruksplanering på privat mark i Finland och Norge är geografiskt koordinerad 
och statligt subventionerad och görs mha laserskanning

• Produktion av nationella skogskartor från laserdata i kombination med rikstaxdata
har gjorts i Danmark och Sverige och pågår i Norge,  samt diskuteras även i Finland. 

• Skogsföretagen behöver även 3D data som kan sambearbetas med egna data. 

• Framtida laserskanningsomdrev ca vart femte år troliga i Danmark och Finland.


