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Nu skapas din skogsbruksplan

Historik och kort fakta

Hösten 2017 beslutade Jordägarstämman att under 2018 avsätta 
medel till en ny laserskanning av skifteslagsmarken inom Älvdalens 
socken. Som konsekvens av detta pausades samtidigt bidragen för 
ajourhållning av delägarnas gamla planer.

Under våren 2018 jobbade Besparingsskogen med offerter för 
laserskanning av delägarnas fastigheter. Upphandlingen gjordes 
tillsammans med Orsa, Hamra, Norra Venjans och Landbobyns 
Besparingsskogar, bland annat för att hålla ned kostnaden. Det var 
företaget Foran som fick uppdraget och själva flygningen gjorde 
TerraTec.

Laserskanningen blev klar under juli månad, totalt skannades 
cirka 109 000 hektar. Det första steget i arbetet med att uppgradera 
delägarnas skogsbruksplaner med ny skogsdata är därmed avklarat. 
Foran fick rådatan i augusti från TerraTec och nu jobbar de för fullt 
med att omarbeta rådata till skogliga beståndsdata.

Besparingskogen har under vårvintern fått den första delleveran-
sen av data. När all data är levererad kan produktionen av färdiga 
skogsbruksplaner påbörjas.

Nu börjar delägarnas skogsbruksplaner att ta form. Under vårvin-
tern har Älvdalens Besparingsskog tagit emot den första leveran-
sen av data från Foran. Det innebär att förberedelserna snart är klara 
när Anna Beronius under våren börjar ta emot beställningar av nya 
skogsbruksplaner.

FRÅGOR OCH SVAR 
Håkan Lissman, Älvdalens Besparingsskog

Varför behöver jag en skogsbruksplan? 

− En skogsbruksplan ger dig en bra överblick av din 
skog och ett bra underlag för att sköta skogen på ett effek-
tivt och hållbart sätt. Den hjälper dig att besluta om vilka 
skogliga åtgärder som ska göras och när.

Detta innehåller skogsbruksplanen:

• Karta över fastigheten.
• Beskrivning av skogen, i ord och siffror, baserad på 
mätningar och bedömningar. På kartan är skogen uppde-
lad i avdelningar, eller bestånd. I avdelningsbeskrivningen 
finns uppgifter om skogstillstånd och förslag på åtgärder 
för varje bestånd. 
• Sammanställning med uppgifter för hela fastigheten.
• Uppgifter om virkesförråd. Dessa bygger på laserskan-
ningen som genomfördes sommaren 2018.

Vad kostar skogsbruksplanen för mig som delägare 
om jag beställer den av Älvdalens Besparingsskog?

− Delägare bereds tillgång till ny skogsbeskrivning ut-
ifrån befintlig skogsbruksplan med nya beståndsdata och 
kartmaterial via en digital webb-lösning. Startavgiften är  
1 000 kr per brukningsenhet. Ajourhållning utförs av 
Älvdalens Besparingsskog, kostnadsfritt upp till 2 timmar 
per år och därefter till självkostnadspris. Leverans påbörjas 
tidigast under andra halvåret 2019.

Kontakt
Anna Beronius

Tfn: 0251 - 59 74 80

E-post: anna.beronius@besparingsskogen.se

Anna Beronius hjälper dig med din beställning 
av Skogsbruksplan

När all data under våren finns på plats i Älvdalens Besparingsskogs 
databas, kan arbetet påbörjas med att producera skogsbruksplaner 
för de delägare som så önskar. Det är Anna Beronius som kom-
mer att jobba med delägarnas skogsbruksplaner. Hon har mång-
årig erfarenhet av detta, främst från sina år på pcSKOG. Närmast 
kommer hon från LRF Konsult. Anna bor i Loka i Älvdalen och 
kommer att finnas tillgänglig från april månad. Håll utkik efter 
separat utskick angående beställning av skogsbruksplaner under 
försommaren.

Förklaring Skogshöjdskartan

Svart, myrar eller kalhyggen

Mörkblått till ljusblått ökande höjd, (plant och röjningsskog)

Grönt, gult och ljust orange, gallringsskog med ökande höjd

Mörkare orange och rött, slutavverkningsskog med ökande höjd. Rött 
är högst trädhöjd.

Skogshöjdskartan

Lite förenklat kan man tyda färgerna så här:

Gröna färger = Inget gallringsbehov nu

Gul = Kommer snart att få gallring behov

Orange = Gallringsbehov

Röd = Högt gallringsbehov

Gallringsgrid

Vad jobbar Besparingsskogen med just nu?

− Just nu arbetar vi tillsammans med Foran med att kalibrera 
data för att söka fram röjnings- och gallringsbehov. Datat är 
indelat i ett rutsystem, cirka 15 x 15 meter, med skogliga data. 
Med hjälp av detta rutsystem kan man filtrera fram områden 
med röjnings- eller gallringsbehov.

Mark

Vatten-
drag

TrädTräd

Skogens höjd och täthet

Forest Grid™  Laser Method 

Laserskanning genomförs i stråk från �ygplan. 
Lasern mäter avståndet mellan sensorn och 
terrängen. Med hjälp av GPS och tröghets-
navigering beräknas sedan mätpunkternas 
positioner i vegetation och på mark. 
 

Bättre beståndsgränser och noggrannare data än traditionell indelning.•
•

Tids- och kostnadsbesparande vid stora arealer.•

•

•

Markstruktur för kartläggning av diken, planering av vägbyggnad, stickvägar etc.

Heltäckande mätning visar variationen inom ett bestånd, tex behov för 
röjning eller gallring

Standard GIS-format för produkter (ex. Shape, GeoTi�), lätta att använda 
i alla planprogram.

• Beräknade beståndsdata importeras till de vanliga planprogrammen, t.ex. 
pcSKOG, S-PLAN, Landinfo, Besk, Landinfo Forest.

Laserscanning

Fördelar med laserinventering

Referensytor i fält
För att fånga sambandet mellan lasermätta egenskaper och 
skogliga data fördelas ett stort antal referensytor ut inom 
skogsinnehavet. Referensytorna fångar hela innehavets 
spridning avseende trädslagsfördelning och volym. Ytorna 
positioneras med mycket hög noggrannhet (<0.5 m)

Gra�k: MARTIN EK, www.eken.nu

Laserpulserna tränger igenom 
även tät skog och 
mäter markens 
struktur, 
lutning, 
höjder och 
sänkor. Även diken 
framträder med hög 
detaljeringsgrad.

Den höga positionsnoggrann-
heten hos mät-
punkternas 
gör det 
möjligt att 
också be-
stämma läget för 
varje gren, höjd eller sänka 
i skogen med hög noggrannhet 
(<0.5 m). Skogens höjd över marken kan sedan beräknas och kvoter 
mellan markträ�ar och vegetationsträ�ar ger mått på skogens täthet.

Provytornas fältmätta egen-
skaper kopplas mot 
ytornas laser-
mätta egen-
skaper. 
Beräknings-
funktioner för hela 
området baseras på de 
samband som konstateras. 

Genom heltäckande och objektiv 
mätning av skogen samt starka 
samband mellan lasermätta egen-
skaper och skattade skogliga 
variabler kan ett tillförlitligt skog-
ligt register etableras. Noggrann-
heten för beståndsdata är högre 
än vid traditionell manuell fältindelning. Egenskaper som t.ex. 
ålder och SI återanvänds från den gamla planen alternativt 
kompletteras via fältinventering. 

Laseregenskaper

Fältmätta egenskaper

Laserscanning

Markstruktur

Skogens höjd och täthet

Samband laser/fältdata

Skogsbruksplan
med bra data

15 X 15 meter

Avfattning via kronhöjder

1:a re�ektion
2:a re�ektion
3:e re�ektion

ID Areal Ålder SI Prodmål Volym Dgv Gyta

1 2.4 54 T22 PG 120 22 21

2 4.4 112 G24 NO 250 32 32

3 5.2 14 G20 PG 15 2 5

4 1.7 32 T20 PG 90 18 25

Anna Beronius börjar arbeta med delägarnas skogsbruksplaner i april.

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Tobbe Nilsson


