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Abstract
Forest estimates of tree height and basal area, based on remote sensing, may 

be used to map the need for forest thinning. Thinning templates are based 

on basal area, tree height and site productivity (site index) from forest stand 

databases. This project studied how forest estimates based on photogram-

metry (aerial photos) may be used to map the need for forest thinning. These 

estimates were compared with forest estimates based on older LIDAR data 

updated with forest growth functions, using 75 fi eld plots as reference. 

The results show that mean height and tree diameter are estimated accurately 

from aerial photos, but basal area is underestimated by 17 percent. Operational 

use in forestry planning indicates that identifying the need for thinning based 

on updated LIDAR estimates is useful, but using newer aerial photos is not. 

To improve mapping of thinning needs, new LIDAR data would be required.
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Förord 

Denna rapport sammanfattar ett projekt som genomförts under 2016 i ett sam-
arbete mellan Skogforsk, Bergvik Skog och BillerudKorsnäs. Projektet har 
finansierats via Skogforsk särskilda satsning för ökad produktivitet och skon-
samhet. De fjärranalysskattningar som användes som bas är producerade av 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) inom ett FORMAS-finansierat projekt om 
dataassimilering för skogsbruket. 

Täcksidan visar ett exempel på gallringspunkter draperat på ett ortofoto. Större 
punkter indikerar ett högre gallringsbehov. Notera stickvägarna från utförda 
gallringar i skogsområden utan indikation av gallringsbehov. 

Uppsala 2017-01-20 
 
 
Jon Söderberg, Erik Willén och Jonas Bohlin  



2 
Gallringspunkter från fjärranalys 

 

Innehåll 
Förord ............................................................................................................................ 1 

Sammanfattning ............................................................................................................ 3 

Bakgrund ....................................................................................................................... 4 

Syfte och mål ................................................................................................................. 4 

Material och metoder ................................................................................................... 5 

Studieområde ............................................................................................................ 5 

Skogliga skattningar från fotogrammetri .............................................................. 5 

Framställning av gallringspunkter ......................................................................... 6 

Fältmätningar ........................................................................................................... 7 

Stratifiering/Klassificering ................................................................................. 7 

Inventering ........................................................................................................... 9 

Analys av resultaten ................................................................................................. 9 

Resultat och diskussion ............................................................................................... 9 

Gallringspunkter ...................................................................................................... 9 

Analys med fältdata ............................................................................................... 10 

Rekommendationer för nyttjande ....................................................................... 13 



 3 
 
 Gallringspunkter från fjärranalys 

Sammanfattning 

Skogliga fjärranalysskattningar i form av laserskanning och fotogrammetri 
(stereofoton) av medelhöjd och grundyta kan användas för att kartera gallrings-
behov. Tillsammans med ståndortsindex från skogliga register över bestånds-
data produceras en gallringbehovskarta via traditionella gallringsmallar som 
bygger på övre höjd och grundyta. 

Detta projekt syftade till att studera hur gallringsplaneringen blir mer effektiv 
med uppdaterade gallringspunkter producerade ur fjärranalysskattningar via 
fotogrammetri. Gallringspunkterna som i dag används bygger på laserdata som 
i huvudsak samlats in under åren 2009–2014. Över stora delar av landet börjar 
skattningarna bli gamla och en uppdatering behövs. Inga konkreta planer finns 
i dag för en ny nationell laserskanning. Nya skogliga skattningar kan tas fram 
genom bildmatchning av flygbilder, s.k. fotogrammetri, och genom Lantmäte-
riets bildförsörjningsprogram ska Sverige fotograferas med ett intervall på  
2–4 år beroende på plats i landet. Studiens hypotes var att detta fotoomdrev 
skulle kunna bilda underlag för skogliga skattningar, även om kvaliteten inte är 
lika hög som för laserdata.  

Målet med projektet är att utvärdera gallringspunkter producerade av flygbilds-
skattningar från 2015 mot gallringspunkter producerade via ajourhållna laser-
skattningar samt fältmätningar. 

Gallringspunkter framställda ur flygbilder och fotogrammetriska metoder jäm-
fördes med framräknade laserskattningar och fältdata. 75 punkter inventerades 
i fält och jämfördes med fjärranalysskattningar.  

Resultaten visade att trädhöjd och medeldiameter skattas väl, medan skogens 
täthet inte fångas tillräckligt bra ur flygbilder. Grundytan underskattades med 
17 procent mot 7 procent i framräknade laserskattningar.  

Praktiska utvärderingar visade att framräknade laserskattningar fortfarande var 
användbara medan nya fotogrammetriskattningar inte bedömdes tillföra något 
värde. 

För uppdatering av gallringspunkter på längre sikt bedöms att en ny laser-
skanning krävs. 
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Bakgrund 

Skogliga fjärranalysskattningar av medelhöjd och grundyta kan användas för att 
kartera gallringsbehov. Tillsammans med ståndortsindex från beståndsdata 
produceras en gallringbehovskarta via gallringsmallar som bygger på övre höjd 
och grundyta. Metoden är implementerad vid Bergvik Skog, men liknande 
funktioner används av flera skogsföretag. Användningen av gallringspunkter 
har kraftigt effektiviserat gallringsplaneringen och då främst i urvalet av be-
stånd att gallra. Med användningen av gallringspunkter försäkras planeraren att 
fältbesök fokuseras till områden med behov av gallring och mycket få ”bom-
träffar”, d.v.s. bestånd utan gallringsbehov. Dessutom kan behov på närliggan-
de bestånd enklare identifieras. 

Gallringspunkterna bygger på laserdata som i huvudsak samlats in under åren 
2009–2014. Över stora delar av landet börjar skattningarna bli gamla och en 
uppdatering krävs. För en nationell laserskanning finns i dag inga konkreta 
planer på omdrev. Nya skogliga skattningar kan även tas fram genom bild-
matchning av flygbilder, s.k. fotogrammetri, och genom Lantmäteriets bild-
försörjningsprogram ska Sverige fotograferas med ett omdrev på 2–4 år. Det 
skulle kunna ge skogliga skattningar lika ofta som omdreven genomförs, även 
om kvaliteten inte skulle vara lika hög som om laserdata använts.  

Med hjälp av flygbilder skattades skogshöjder och i ett gemensamt formas-
finansierat projekt mellan Skogforsk och SLU producerades uppdaterade 
skattningar av skogsdata (medelhöjd, virkesvolym, medeldiameter och grund-
yta) med färska flygbilder från 2015.  

Skattningarna ställdes till förfogande av SLU under våren 2016 varefter de 
kunde användas av skogsbruket i olika tillämpningar. Gallringspunkter bedöm-
des som ett värdefullt användningsområde för att prioritera gallringsbehov i 
urvalet av bestånd inom Bergviks skogsinnehav. 

Syfte och mål 

Projektet syftade till att studera om gallringsplaneringen kan bli lika effektiv 
med uppdaterade gallringspunkter producerade ur fjärranalysskattningar via 
fotogrammetri som dagens skattningar baserade på laserskanning. 

Målet med projektet var att utvärdera gallringspunkter producerade av flyg-
bildsskattningar från 2015 mot gallringspunkter producerade via ajourhållna 
laserskattningar samt fältmätningar. 
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Material och metoder 

STUDIEOMRÅDE 

Studieområdet begränsades till delar av markinnehavet för Bergvik Skogs 
innehav i Uppland och Gästrikland. Heltäckande fjärranalysskattningar av 
volym, grundyta och medeldiameter gjordes över området i Figur 1 medan 
gallringspunkter framställdes över Bergviks innehav inom området. 

 
Figur 1. 
Karta över studieområdet, avgränsat med röd linje. © Lantmäteriet. 

SKOGLIGA SKATTNINGAR FRÅN FOTOGRAMMETRI 

Området flygfotograferades sommaren 2015 på en flyghöjd av 3 700 meter 
över marken. Detta medför en pixelupplösning på ca 25 centimeter på marken 
samt med ett stereoöverlapp på 60 procent inom flygstråket och 30 procent 
mellan stråk. Flygfotograferingen utfördes av Lantmäteriet som en del av deras 
ordinarie omdrevsfotografering och bilderna levererades med orienteringsdata. 
Fotogrammetrisk processning av bilderna gjordes med verktyget SURE 1) och 
punktmoln med maximal punkttäthet skapades (i princip varje pixel fick ett 
höjdvärde). Dessa punktmoln räknades om från höjd över havet till höjd över 
marken med hjälp av den nationella höjdmodellen skapad från laserskanning.    
233 provytor från Riksskogstaxeringen användes för att skapa regressions-
modeller som beskrev sambandet mellan inventerade skogliga variablerna och 
metriker (olika mått som exempelvis höjdpercentiler och vegetationskvot) be-
räknade ur punktmolnen. Dessa regressionsmodeller användes tillsammans 

                                                 
1) Photogrammetric Surface Reconstruction from Imagery, utvecklat vid universitetet vid Stuttgart. 
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med det heltäckande punktmolnet från fotograferingen för att skatta de skog-
liga variablerna grundyta, grundytevägd medelhöjd, grundytevägd medeldia-
meter och virkesvolym för hela testområdet.   

Vid utvärdering mot kontrolltaxerade bestånd nåddes medelfel på  
7,7 – 10,5 procent för medelhöjd, 12,0 – 17,8 procent för medeldiameter  
21,8 – 22,8 procent för volym och 17,7 – 21,1 procent för grundyta. Kontroll-
taxerade bestånd inkluderar både gallrings- och slutavverkningsobjekt.  

FRAMSTÄLLNING AV GALLRINGSPUNKTER 

Två olika typer av gallringspunkter producerades baserade på: 

1. Fjärranalysskattning från laserdata (2010–2012) där de skogliga 
skattningarna framräknats med tillväxtfunktioner till 2015. 

2. Fotogrammetriskattningar utförda 2015. 

Gallringspunkterna producerades av Bergvik Skog med samma metod som 
användes för fjärranalysskattningar från laserdata. Metoden bygger på att skatt-
ningar av övre höjd och grundyta i rutor (pixlar) om 12–15 meter i kvadrat 
kombineras med ståndortsindex (SIH) från beståndsdata. Sedan användes van-
liga gallringsmallar för att kvantifieras gallringsbehov med ett index, se Figur 2. 
Det resulterade i ett bedömt gallringsbehov per pixel. 

Skattningar av övre höjd från fjärranalys beräknades med funktioner baserat 
från medelhöjd. 

 

Figur 2. 
Indexering av gallringspunkter beroende av gallringsbehov. 
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Ett exempel från tidigare produktion av gallringspunkter på Bergvik Skog 
baserade på laserskanning återfinns i Figur 3. Gallringsbehovet visas baserat på 
trädhöjd och gallringsindex. Variationen inom bestånden fångas detaljerat och 
kan användas under drivningsplaneringen. Åtgärdsbehoven kan styras effekti-
vare och eventuella gallringsbehov i närliggande bestånd identifieras.  

Erfarenheterna från användningen av gallringspunkter från flera olika skogs-
företag visar att det även med gallringspunkter av god kvalitet finns ett behov 
av fältbesök. Vissa bestånd kan ha övergått från gallringsbehov till möjlighet att 
föryngringsavverkas, i andra fall identifieras gödslingsbehov inför en komman-
de avverkning.  

 

Figur 3. 
Exempel på gallringspunkter från Bergvik Skog med högre behov vid större ringar och färgerna indikerar trädhöjd. 

FÄLTMÄTNINGAR 

Stratifiering/Klassificering 

För att identifiera områden för fältinventering, delades gallringspunkterna i 
olika klasser (stratifierades).  

Tre klasser (strata) definierades:  

1) Gallringsbehov i yngre gallringsskog (<15 meters medelhöjd),  

2) Litet gallringsbehov i äldre gallringsskog (1522 meters medelhöjd)  

3) Stort gallringsbehov i äldre gallringsskog (1522 meters medelhöjd). 
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Gallringsbehov i yngre skog definierades som gallringspunkter med ett 
gallringsindex över 20. Litet gallringsbehov i äldre skog definierades som 
gallringspunkter med ett gallringsindex mellan 20 och 25 och stort gallrings-
behov i äldre skog med ett gallringsindex över 35. 

I varje klass jämfördes resultaten från skattningar av gallringspunkter med 
laserdata respektive fotogrammetri.  

Totalt nio underklasser togs fram för inventering och analys, se Tabell 1. 

Tabell 1. 
Sammanställning av klassificering av gallringspunkter för inventering. 

Källa Klassnamn Beskrivning 
Antal  

gallringspunkter 
Andel, % 

Laser las u15 Gallringsbehov under 15 meter 74 368 74 

Foto foto u15 Gallringsbehov under 15 meter 1 280 1 

Laser + foto gem u15 Gallringsbehov under 15 meter 24 815 25 

Laser las låg Litet gallringsbehov  49 124 36 

Foto foto låg Litet gallringsbehov  21 918 16 

Laser + foto gem låg Litet gallringsbehov  63 981 47 

Laser las hög Stort gallringsbehov  17 175 20 

Foto foto hög Stort gallringsbehov  6 928 8 

Laser + foto gem hög Stort gallringsbehov  61 880 72 

 

Ur varje ovan definierad klass utsöktes större områden som lämpade sig för 
inventering, d.v.s. kluster av gallringspunkter i en specifik klass. Målet var att 
hitta punkter omgivna av åtta punkter i samma klass (motsvarande en yta av 
knappt 3 000 m2), se Figur 4. Detta gjordes för att minska krav på precision vid 
GPS-navigering i tät skog samt att få med något större sammanhängande om-
råden och inte enskilda punkter. För vissa klasser var det svårt att hitta en till-
fredställande mängd kluster och kravet på åtta omgivande punkter fick sänkas 
till sju. Detta för att kunna fylla ambitionen att inventera åtta till tio ytor per 
klass. 

 
Figur 4. 
Gallringspunkter (gula) i klassen ”foto hög”, den röda cirkeln markerar en potentiell inventeringsyta, där 
fotogrammetriskattningen påvisar ett kluster av punkter (3x3 punkter) med gallringsbehov medan laser-
skattningen inte hittat något gallringsbehov. © Lantmäteriet. 
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Inventering 

Sammanlagt 75 provytor inventerades, enligt följande metod:  

 För att hitta provytorna, navigerades med georefererade kartor och en 
Ipad med inbyggd GPS till provytan (låg precision).  

 Provytecentrum registrerades med TopCon GRS 1 utan låsning av 
koordinater då detta var svårt att uppnå p.g.a. trädkronorna. 

 Alla träd inom en tio meters radie klavades in, trädslag och bröst-
höjdsdiameter registrerades och höjden på två övrehöjdsträd mättes. 

ANALYS AV RESULTATEN 

Analyser av resultaten gjorde både mot insamlade fältdata, men även i operativ 
drivningsplanering av Axel Eriksson, planeringsledare vid BillerudKorsnäs. 
Axel använde gallringspunkterna under förtolkningen till gallringsplaneringen 
och besökte sedan utvalda objekt i fält.  

Insamlade fältdata sammanställdes över grundyta, höjd (hgv) och medeldia-
meter (dgv) för respektive klassificering och analyserades i statistikpaketet 
R (R Core Team, 2016).  

Resultat och diskussion 

GALLRINGSPUNKTER 

Figur 5 visar producerade gallringspunkter över ett område söder om Gimo. 
Inringade punkter är baserade på fotogrammetriskattningar medan övriga 
punkter är framräknade laserskattningar. Av figuren framgår att gallringspunk-
ter baserade på laserskattningar täcker ett större område och är mer homogent 
fördelade jämfört med de färre och mer utspridda gallringpunkterna från foto-
grammetriskattningar. 

 
Figur 5.  
Gallringspunkter från framräknade laserskattningar (utan ring) och fotogrammetriskattningar (med ring). 
Gallringspunkter baserade på laserskattningar täcker ett större område och är mer homogent fördelade  
jämfört med de färre och mer utspridda gallringpunkterna från fotogrammetriskattningar. © Lantmäteriet.
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Totalt identifieras betydligt större areal av gallringsbehov med framräknade 
laserskattningar än med fotogrammetri. Enbart 9 procent av punkterna identi-
fierades med enbart fotogrammetri mot 47 procent gemensamma och 
44 procent enbart framräknade laserskattningar. Det gäller i samtliga höjd-
klasser, men främst i skogen under 15 meter. 

ANALYS MED FÄLTDATA 

Fördelningen av de 75 inventerade provytorna uppdelat på klasser ses i Tabell 
2. 

Tabell 2.  
Antal inventerade provytor fördelat på klassificering. 

 Las 
u15 

Foto 
u15 

Gem 
u15 

Las 
låg 

Foto 
låg 

Gem 
låg 

Las 
hög 

Foto 
hög 

Gem 
hög 

Antal ytor 8 8 10 6 10 8 8 8 9 

 

Fältdata sammanställdes per klass och för grundyta studerades skillnaden 
mellan underklasserna genom att medelvärdet från skattningarna för enbart 
mittpunkten (mitt) jämfördes med medelvärde av nio punkter (medel), Figur 6. 
Skillnaderna mellan mitt och medel bedömdes små jämfört med skillnaderna 
mellan fältinventering (blå), fotogrammetriskattning (röd) och framräknad 
laserskattning (grön).  

 

Figur 6. 
Fältinventerad grundyta samt skattningar från en punkt (mitt) och medel av nio punkter (medel). 

Figur 7 summerar observerad och skattad grundyta (mitt) och visar att grund-
ytan generellt underskattas för bägge skattningarna. Grundytan underskattas 
med 7 procent med laserskattningar och 17 procent för fotogrammetri-
skattningarna.  
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Skillnaden mellan fältinventering och skattningarna förklaras av: 

 Det skiljer en tillväxtsäsong mellan skattningarna 2015 och fältinven-
teringen sommaren 2016. 

 Svårighet för fotogrammetri och laser att tränga ner under krontaket 
och bedöma skogens täthet. Laserdata har en större förmåga än foto-
grammetri att tränga igenom trädkronan och kan därför bättre använ-
das för täthetsmått. 

 Tillväxtfunktionerna för grundyta, som användes för laserskattningen, 
kan eventuellt bidra till den underskattning som visas i resultatet. 

 

Figur 7. 
Observerad och skattad grundyta visas som medelvärden för varje klass, inventerad grundyta (blå), skattning 
från fotogrammetri (röd) och framräknad skattning från laserskanning (grön). 

Den grundytevägda medelhöjden, Figur 8, skiljer sig inte nämnvärt åt mellan 
framräknad laser- eller fotogrammetriskattning. Trädhöjden mäts bra med såväl 
laser som fotogrammeri 2) och kan med fördel användas för vidare analyser. 

                                                 
2) Bohlin, J., Wallerman, J. and Fransson, J.E.S.2014. A comparison of forest inventories based on aerial image   

matching and Airborne Laser Scanning data. Proc. Forest SAT 2014, A Bridge Between Forest Sciences, Remote 
Sensing and Geo-Spatial Applications, Riva del Garda, Italy,4-7 November, 2014. 
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Figur 8. 
Klassvisa aritmetiska medelvärden för grundytevägd medelhöjd för fotogrammetriskattning (röd) och framskriven 
laserskattning (grön). 

När det gäller grundytevägd diameter noterades en viss underskattning för 
bägge skattningarna, speciellt för den lägre skogen (under 15 meter), Figur 9. 
Differensen försvann sedan i högre skog och skillnader mellan skattningarna är 
inte statistiskt säkerställda. 

Figur 9. 
Inventerad och skattad grundytevägd medeldiameter som aritmetiska medelvärden grupperade per klass. 
Staplarna visar inventerad grundyta (blå), skattning från fotogrammetri (röd) och framräknad skattning från 
laserskanning (grön).
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Den praktiska utvärdering som utfördes av Axel Eriksson stärkte de resultat 
som analysen av fältdata visade. Betydligt färre områden identifierades med 
gallringsbehov från fotogrammetriskattningen och de bedömdes inte vara 
användbara operativt. Gallringspunkterna från framräknande laserskattningar 
bedömdes än så länge användbara även om felen i dessa ökar över tiden från 
laserskanningstidpunkten. 

REKOMMENDATIONER FÖR NYTTJANDE 
 

 Gallringspunkterna från flygbilder ger sämre resultat än fram-
skriven laserskattning: 
 
Studien visar att det är bättre att integrera laserskattningarna med be-
ståndsdata och skriva fram trädhöjd och grundyta än att basera dessa 
på nya fotogrammetriskattningar. Detta givet att inte andra större 
förändringar som storm- eller insektsskador påverkat skogen. Flyg-
bildsskattning gav jämfört med fältinventerad grundyta en systematisk 
underskattning på 17 procent jämfört med 7 procent för laserskattning, 
jämfört med inventerad grundyta.  
 

 Medelhöjd jämförbar mellan flygbildsskattning och framskriven 
laserskattning: 
 
Medelhöjd från flygbildsskattningar kan användas som beslutsstöd för 
att bestämma när det kan vara aktuellt med förstagallring och för att 
inte gå in med gallring om skogen blivit så hög att risken för vind-
skador blir för stor. 
 

 Kvalitetssäkring av tillväxtfunktioner med nya trädhöjder från 
flygbildsskattningar: 
 
Då höjdskattningar från flygbilder blir bra kan de fungera som 
kvalitetssäkring över tillväxtfunktionerna från äldre laserskattningar. 
I denna studie gav skattningarna från flygbilder och laserdata liknande 
resultat, men det kan lokalt finnas större avvikelser. 
 

 På sikt krävs ny laserskanning för uppdatering av gallringspunkter: 
 
Gallringspunkter har visat sig effektivisera gallringsplaneringen högst 
avsevärt och är ett starkt argument för en återkommande laserskanning 
med tillhörande skogliga skattningar av höjd, grundyta, medeldiameter 
och virkesvolym. 
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