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Abstract
More areas of application for existing digital information concerning Swedish 

forests would increase returns on investments in these cartographic data, 

and create incentives for updates and further development. In this study, we 

tested the use of digital information when planning retention measures. 

Retention trees have been in focus in recent decades, and the forestry 

sector should ensure that this ‘investment’ in nature conservation should be 

retained over time. If retention is to be optimised and benefi ts for 

conservation maximised, it should be considered in all forestry measures 

to ensure that retention trees can be preserved throughout all subsequent 

stand phases. If a large proportion of retention trees le�  in a fi nal felling are 

felled during subsequent thinnings, old trees will become even more 

uncommon in future forests in Sweden, which could have severe 

consequences for many threatened species. 

The aim of this pilot study was to investigate whether the tree height grid 

could be used to identify earlier retention trees in fi rst-thinning stands, as 

we assumed that older retention trees would be higher than new-generation 

trees. More specifi cally, we wanted to create half-automated remote sensing 

models in ArcMap to map older trees on sites that are 25–30 years of age 

and that are to undergo fi rst thinning. We also wanted to compare if earlier 

retention areas (according to our models) were included in the fi eld-planned 

retention areas ahead of the fi rst thinning on the studied sites.

Results showed that the tree height grid has great potential for use in 

half-automated remote sensing models to identify higher trees on fi rst felling 

sites. These should usually be older retention trees. The use of such 

remote sensing models when making instructions for forwarder drivers 

should increase the probability that a greater proportion of older retention 

trees survive several generations. This should result in more old trees in the 

Swedish production forest. Nearly half of the area assessed to be older trees 

had not been planned for retention ahead of thinning in our study areas. 

Future work should focus on obtaining a more validated and general picture 

of how many older trees from earlier retention are saved in subsequent 

thinning measures. Our assessment is that the remote sensing method used 

in this study could be of great help in this.
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Förord 

Denna rapport sammanfattar ett projekt som genomförts under 2016 och 
finansierats via Skogforsk strategiska satsning på produktivitet och skon-
samhet. Stort tack till Sveaskog som bidrog med kartmaterial gällande lämpliga 
trakter och tillhörande hänsynsplanering. Trädhöjdsrastret som användes som 
bas i fjärranalyserna tillhandahålls av Skogsstyrelsen och baseras på 
Lantmäteriets nationella laserscanning som startade 2009. 

Täcksidan visar en skördare i ett gallringsbestånd samt en karta över en av 
studietrakterna med trädhöjdsrastret som bakgrund. Fotograf: Sven Tegelmo 

Uppsala 2017-08-23 
 

Per Westerfelt, Gustav Friberg och Helena Gålnander. 
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Sammanfattning 

Fler användningsområden av dagens befintliga digitala information är intres-
sant för att öka nyttan av investeringar som gjorts i dessa kartmaterial och för 
att skapa incitament för uppdateringar och vidare utveckling. I denna studie 
testade vi användandet av digital information för hänsynsplanering.  

Det har lagts ner mycket resurser på generell hänsyn de senaste decennierna 
och skogsbruket bör se till att denna ”investering” i naturvården håller över tid. 
För att hänsynen ska optimeras och göra störst naturvårdsnytta bör den beak-
tas i alla skogliga åtgärder så den kan finnas kvar genom beståndets alla faser. 
Om en stor andel av hänsynsträden som lämnats vid slutavverkning avverkas 
under gallringar kommer gamla träd bli ännu ovanligare i framtida svenska 
skogar, vilket kan slå hårt mot många hotade arter.  

Syftet med denna pilotstudie var att undersöka möjligheten att använda träd-
höjdsrastret för att identifiera den tidigare lämnade hänsynen i förstagallrings-
bestånd, då vi antog att de äldre hänsynsträden var högre än den nya genera-
tionen träd. Mer specifikt ville vi skapa halvautomatiserade fjärranalysmodeller 
i ArcMap för att kartera äldre träd på trakter som är 25–30 år och står inför en 
förstagallring. Vi ville också jämföra den tidigare lämnade hänsynen (enligt våra 
modeller) och den fältplanerade hänsynen inför förstagallringen i de studerade 
trakterna för att se hur stor yta som sammanföll. 

Denna pilotstudie visade att trädhöjdrastret har stor potential att användas i 
halvautomatiserade fjärranalysmodeller för att hitta utstickande högre träd i 
förstagallringstrakter, vilket oftast bör vara äldre träd från tidigare hänsyn. 
Användandet av sådana fjärranalysmodeller bör öka sannolikheten att en högre 
andel av de äldre hänsynsträden överlever flera omloppstider, vilket leder till en 
rikligare förekomst av gamla träd i den svenska produktionsskogen. Nästan 
hälften av den yta som bedömdes bestå av äldre träd hade inga planerade 
hänsynsåtgärder inför gallringen i våra studietrakter. Det bör göras en större 
ansats för att få en mer validerad och generell bild av hur många äldre träd från 
tidigare hänsyn som sparas vid gallringsåtgärder. Vi bedömer att fjärranalys-
metodiken i denna studie kan vara till stor hjälp för detta ändamål. 
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Bakgrund 

Digitalisering av geografisk information i skogsbruket har de senaste åren ökat 
i omfattning. Skattningar från laserskanning ger information om virkesvolymer 
och markens bärighet och lutning i skogliga bestånd, vilket har gjort svenskt 
skogsbruk mer effektivt och skonsamt (Friberg, 2016). Fler användningsområ-
den av denna digitala information är intressant för att öka nyttan av investe-
ringar som gjorts i dessa kartmaterial och för att skapa incitament för uppdate-
ringar och vidare utveckling. I denna studie testar vi användandet av digital 
information för hänsynsplanering.  

Det har lagts ner mycket resurser på generell hänsyn de senaste decennierna 
och skogsbruket bör se till att denna investering i naturvården håller över tid. 
För att hänsynen ska optimeras och göra störst naturvårdsnytta bör den beak-
tas i alla skogliga åtgärder så den kan finnas kvar genom beståndets alla faser. 
Detta kan vara problematiskt då den tidigare hänsynen inte är karterad. Om en 
stor andel av hänsynsträden som lämnats vid slutavverkning avverkas under 
gallringar kommer gamla träd bli ännu ovanligare i framtida svenska skogar. 
Gamla träd, både som levande och döda, är livsnödvändiga för många hotade 
arter (Lindenmayer, 2012). De utgör boplatser för fåglar samt levnadssubstrat 
för insekter, lavar och mossor som kräver speciella egenskaper hos ved och 
bark som endast förekommer hos gamla träd (Berg, 1994; Ehnström, 2002; 
Poulsen, 2002). 

Dagens moderna skogsmaskiner kan koordinatmärka lämnad hänsyn, men då 
man började avverka med generell hänsyn på 1990-talet, karterades inte den 
lämnade hänsynen digitalt. Det innebär att det finns en informationslucka 
angående den tidigare lämnade hänsynen i dessa bestånd tills den är koordinat-
märkt och klassad under nutida och framtida skogsvårdsåtgärder.  

Om skogliga planerare får enkla fjärranalysverktyg att kartera de äldre träden 
från tidigare lämnad hänsyn med, så kan risken för avverkning i hänsynsytor 
minskas. Detta bör i slutändan skapa ett rikligare nätverk av riktigt gamla träd i 
den svenska skogen, vilket är ett av målen med generell hänsyn. Vi vill i denna 
studie testa möjligheterna att skapa ett fjärranalysverktyg som hittar äldre träd i 
förstagallringsbestånd. 

Syfte 

Syftet med denna pilotstudie var att undersöka möjligheten att använda träd-
höjdsrastret för att identifiera den tidigare lämnade hänsynen i förstagallrings-
bestånd, då vi antog att de äldre hänsynsträden var högre än den nya genera-
tionen träd. Mer specifikt ville vi skapa halvautomatiserade fjärranalysmodeller 
i ArcMap för att kartera äldre träd på trakter som är 25–30 år och står inför en 
förstagallring. Vi ville också jämföra den tidigare lämnade hänsynen (enligt våra 
modeller) och den fältplanerade hänsynen inför förstagallringen i de studerade 
trakterna för att se hur stor yta som sammanföll. 
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Material och metoder 

STUDIETRAKTER 

De 19 förstagallringstrakterna som användes i GIS-analyserna låg i Öster-
götland och norra Småland på Sveaskogs innehav (Figur 1). Beståndsåldern 
varierade mellan 25 och 31 år. Varje trakt var planerad i fält inför gallringen av 
Sveaskogs planerare utifrån deras planeringsinstruktion med hänsynsytor 
markerade i traktdirektiven. 

 
Figur 1. 
Förstagallringstrakterna som ingick i GIS-analyserna låg i Östergötland och norra Småland inom den markerade 
rektangeln. 

FJÄRRANALYS – KARTERING AV ÄLDRE TRÄD 

För att kartera träd och trädgrupper som bedömdes vara äldre träd från tidigare 
lämnad hänsyn användes modeller i ArcMap 10.3.1. Det nationella trädhöjds-
rastret användes som indata till modellerna tillsammans med traktgränserna. 
Trädhöjdsrastret återger trädens höjd i decimeter och baseras på den nationella 
laserskanningen gjord av Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2017). Trakterna i denna 
studie laserskannades under 2010 och 2011. Traktgränserna erhölls av Svea-
skog och representerades som polygoner (shape-filer) i ArcMap. En detaljerad 
beskrivning av vilka kartmaterial som användes ges i (Bilaga 1 – Kartmaterial). 

Trädpixlar högre än gallringsbeståndet extraherades och antogs vara äldre träd 
från tidigare lämnad hänsyn. Höjdgränsen för äldre träd identifierades separat 
för varje bestånd och matades in manuellt i modellen. Som beslutsstöd för att 
identifiera höjdgränsen för de äldre träden användes ett histogram över höjd-
pixlarna för varje bestånd (mer detaljerad beskrivning hur histogrammen 
skapades ges i Bilaga 1 – Histogram). Pixlar som avvek markant från gallrings-
beståndets höjd extraherades. De extraherade pixlarna aggregerades sedan till 
ytor genom att pixlar belägna inom sex meter från varandra antogs tillhöra en 
gemensam yta. Den skapade ytan var sedan tvungen att vara minst 14 m2 för 
att beaktas, vilket innebar att polygoner som bildats av tre eller färre intilliggan-
de pixlar exkluderas. De ytor som uppfyllde kriteriet antogs vara äldre träd från 
tidigare lämnad hänsyn. En detaljerad beskrivning av modellerna ges i Bilaga 1, 
Fjärranalysmodeller.
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MATCHNING MELLAN PLANERAD HÄNSYN OCH KARTERADE 
ÄLDRE TRÄD 
För att undersöka hur många av de karterade äldre träden som var planerad 
hänsyn inför gallringen gjordes en jämförelse av den geografiska överlapp-
ningen med den i fält planerade hänsynen. Jämförelsen gjordes i ArcMap och 
indatat var två kartlager; 1) vår modellerade yta som bedömdes vara äldre träd 
2) Sveaskogs planerade hänsyn inför förstagallringen. En detaljerad beskrivning 
av hur överlappningen identifierades ges i Bilaga 1 – Hänsynsöverlappning. 
Karteringen av Sveaskogs hänsyn var baserad på nyligen gjorda fältinvente-
ringar av skogliga planerare. Träd och trädgrupper som planerats som hänsyn 
inför förstagallringen representerades som punkter eller polygoner i ArcMap. 
Punkterna och polygonerna var indelade i olika hänsynskategorier som beskrev 
dess natur- eller kulturvärde. Eftersom syftet i denna studie var att hitta äldre 
träd exkluderades hänsynskategorier som inte var trädbärande (Tabell 1). För 
att inte riskera att exkludera fel hänsynskategorier gjordes en granskning av 
vilka kategorier som var trädbärande.  

Hänsynskategorier som förekom på våra studietrakter men som exkluderades 
p.g.a. att deras hänsynsvärde inte primärt var kopplat till äldre träd: 

• Myrfläck. 

• Hällmark. 

• Husgrund. 

• Odlingsröse. 

• Kolbotten. 

 
Sveaskogs punktmarkerade detaljhänsyn inför gallringen omfattade en yta vars 
storlek var angiven i traktdirektivet och varierade mellan 25–999 m2. För att av-
göra om den punktmarkerade hänsynen överlappade en yta som våra modeller 
markerat som äldre träd så ritades denna yta ut med storleken enligt traktdirek-
tivet, med antagandet att ytan var cirkelformad. En detaljerad beskrivning av 
hur denna yta skapades ges i Bilaga 1 – punktmarkerad hänsyn. 

  

                                                 
 Trädbärande hällmark var kategoriserad som Hällmarksskog. 
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Resultat 

FJÄRRANALYS – KARTERING AV ÄLDRE TRÄD 

Framtagandet av ett kartexempel visualiseras i Figur 2–4 då pixlarna som 
bedömdes vara äldre träd från tidigare lämnad hänsyn extraherades och gjordes 
om till polygoner enligt modellerna. Figur 5 visar histogrammet över höjd-
pixlarna i beståndet som visas i Figur 2–4. Histogrammen fungerade som 
beslutstöd för vilket höjdvärde som skulle extraheras för varje enskilt bestånd. 

  
Figur 2. 
En av de 19 studerade trakterna med trädhöjdsrastret som bakgrund. Observera att legenden som visar höjden 
är förenklad för att rymmas på bilden, det egentliga pixelvärdet är på decimeternivå. 
 

 
Figur 3. 
Alla pixlar inom beståndet som bedömdes vara gamla hänsynsträd (höjd>148 decimeter) har extraherats (enligt 
Modell 1) och markerats lila. (se Figur 5 för hur bedömningen verifierades) 
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Figur 4. 
Pixelklustrena som bedömdes vara äldre träd har omvandlats till polygoner och aggregerats (enligt Modell 2). 
Observera att enstaka pixlar har exkluderats. Även markfuktighetskartan är inkluderad, vilket kan ge en ledtråd 
till var gamla träd finns då blöta partier ofta lämnas vid avverkning. 

 

 

 
 
Figur 5.  
Histogram för de cirka 11 250 höjdpixlarna i beståndet som visas i Figur 2–4.  
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Vi föreställde oss trädhöjdshistogrammet över en trakt som avverkats med 
generell hänsyn som ett resultat av 3 normalfördelningskurvor; en för hänsyns-
träden, en för lyckade föryngringar till den nya trädgenerationen och en för 
senare föryngringar till den nya trädgenerationen. Observera att sannolikhets-
kurvorna är utritade för hand enligt vår bedömning i denna pilotstudie och att vi 
antagit att de liknar en normalfördelning. Vi valde att extrahera ut pixlar med 
höjd lika med eller över 148 decimeter i beståndet som visualiseras i Figur 2–4 
för att hitta de äldre träden. Observera att den lasermätta höjden alltid är lägre än 
den egentliga trädhöjden då sannolikheten att laserstrålen träffar trädtoppen är 
mycket liten. 

MATCHNING MELLAN PLANERAD HÄNSYN OCH KARTERADE 
ÄLDRE TRÄD 
I Figur 6 visualiseras de ytor som bedömts vara äldre träd från tidigare lämnad 
hänsyn och huruvida den sammanfaller med den planerade hänsynen inför 
förstagallringen. 
 

 
Figur 6.  
De polygoner som sammanföll med den planerade hänsynen inför förstagallringen har färgats gröna. Den punkt-
markerade hänsynen har en tillhörande yta i traktdirektivet, vilken har antagits vara cirkelformad och ritats ut som 
en buffert runt punkten. Om någon del av en polygon nuddar ytan till den punktmarkerade hänsynen så räknade 
vi att hela polygonen var planerad som hänsyn.  

För alla 19 bestånd så markerade vår metod ut en yta på 6,53 hektar utstickan-
de högre träd som vi antog var äldre träd från tidigare lämnad hänsyn. Den 
planerade detaljhänsynen som var kategoriserad till naturvärden där man kan 
förvänta sig träd (sumpskog, lövskog etc.) hade en areal på 8,71 hektar. Den 
överlappande ytan mellan de två karteringarna var 3,56 hektar, vilket innebär 
att 55 procent av modellens utvalda hänsynsytor överlappade den fältplanerade 
hänsynen (Figur 7). 
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Figur 7.  
Arealen hänsyn (där man kan förvänta sig träd) som planerats inför förstagallringen (8,71 ha - svart cirkel) och 
arealen äldre träd från tidigare lämnad hänsyn (6,53 hektar – grön streckad cirkel) enligt våra modeller, samt hur 
stor areal som överlappade (3,56 hektar – streckad yta). 

Diskussion 

FJÄRRANALYS – KARTERING AV ÄLDRE TRÄD 

Trädhöjdrastret har stor potential att användas i fjärranalysmodeller för att 
hitta äldre träd från tidigare lämnad hänsyn i förstagallringsbestånd. I studien 
var oftast höjdskillnaden markant runt avgränsade trädgrupper i förstagallrings-
trakterna och därmed uppenbara hänsynsytor från slutavverkningen. Vi bedö-
mer det fullt möjligt att kartera äldre träd med hög upplösning i förstagallrings-
trakter (beståndsålder ≈ 30 år) med hjälp av halvautomatiserade fjärranalys-
modeller. Användandet av denna metod vid gallringsplanering bör öka sanno-
likheten att en högre andel av de äldre hänsynsträden överlever flera omlopps-
tider, vilket leder till en rikligare förekomst av gamla träd i den svenska produk-
tionsskogen.   

Modellerna i denna studie krävde att man, för varje trakt, manuellt matade in 
ett höjdvärde på pixlarna som skulle extraherats (låg mellan 125–174 decimeter 
i våra 19 studietrakter). Detta värde får en avgörande betydelse för hur träff-
säkert modellen märker ut äldre träd från tidigare lämnad hänsyn. För att opti-
mera denna metod vill man hitta ett höjdvärde som inkluderar äldre hänsyns-
träd (även de som inte vuxit sig höga p.g.a. ogynnsam växtplats) men som ändå 
exkluderar de flesta träd från den nya generationen. Att skapa ett histogram 
över trädhöjderna på en trakt och rita ut tre normalfördelningar (äldre hänsyns-
träd, lyckade föryngringar av den nya generationen och senare föryngringar) 
var till stor hjälp för att hitta ett lämpligt gränsvärde. I denna studie bedömdes 
detta värde visuellt. För vidare användning och implementering är detta något 
som istället automatiseras och vidareutvecklas så att höjdvärdet matematiskt 
beräknas för bästa resultat. I våra studerade trakter låg höjdvärdet som vi be-
dömde var äldre träd relativt nära den övre höjden enligt beståndsregistret 
(± 20 procent). 
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Trädhöjden varierar inom ett bestånd även hos likåldriga träd p.g.a. lokala 
ståndortsvariationer. Dessutom har trädslaget betydelse för höjden vid en given 
ålder då tillväxtkurvan varierar mellan trädarter. Att välja ett höjdvärde för att 
sortera ut äldre träd (som förväntas vara högre) i ett bestånd kan därför vara 
problematiskt om förutsättningarna för tillväxt varierar mycket inom beståndet. 
En lösning kan vara att jobba på finare skala än beståndsnivå. I stället för att 
utse ett gränsvärde för hela beståndet kan man extrahera olika höjdvärden från 
delområden inom beståndet baserat på trädslag och de naturliga tillväxtförut-
sättningarna. En vidareutveckling av denna studie kan därför vara att inkludera 
mer data i modellerna för att identifiera sådana egenskaper och förutsättningar. 

MATCHNING MELLAN PLANERAD HÄNSYN OCH KARTERADE 
ÄLDRE TRÄD 

På våra 19 studerade trakter märkte modellerna ut en yta på 6,53 hektar som 
alltså bedömdes vara äldre träd. Detta motsvarar 11 procent av den totala ytan 
på de 19 trakterna, vilket är en rimlig siffra. Av de utmärkta 6,53 hektar sam-
manföll 55 procent med den planerade hänsynen inför förstagallringen. Huru-
vida övriga 45 procent var en felmarkering av modellerna eller om de faktiskt 
var äldre träd som inte var planerad hänsyn är oklart. Förmodligen är det en 
kombination av båda alternativen. Men säkerligen så fanns det äldre träd som 
inte var märkta som hänsyn och som därför löper en risk att avverkas under 
gallringen. Om en stor andel av hänsynsträden som lämnats vid slutavverkning 
avverkas under framtida gallringar kommer antalet gamla träd minska i fram-
tida svenska skogar, vilket kan slå hårt mot många arter. Det bör därför göras 
en större ansats för att få en mer generell bild av hur många äldre träd från 
tidigare hänsyn som sparas vid gallringsåtgärder. 

En notering var att punktmarkerad hänsyn gav större osäkerhet om hänsynens 
beskaffenhet jämfört med hänsyn markerad som en yta. En yta får en geogra-
fisk utbredning, vilket saknas hos en punkt och föranleder att det är endast på 
platsen i sig som det går att skapa sig förståelse för den geografiska utbred-
ningen punkten avses markera. En framtida studie skulle kunna undersöka hur 
maskinförare upplever olika typer av hänsynsmarkering samt om det finns olik-
heter i ”felavverkningar” beroende på hur hänsynen märkts i kartan. 

Den planerade detaljhänsynen i detta projekt inkluderade endast hänsynskate-
gorier där man kan förvänta sig hitta träd. Vi valde att vara generösa med vilka 
hänsynskategorier som skulle inkluderas, t.ex. inkluderades bergbranter och 
raviner som ofta men inte nödvändigtvis var trädbevuxna. Detta för att inte 
underskatta hur mycket av de äldre träden som planerats som hänsyn. Dock 
innebär det att ytan planerad hänsyn som inte var äldre träd kan antas ha blivit 
överskattad.  
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Slutsatser 

Denna pilotstudie visade att trädhöjdrastret har stor potential att användas för 
att hitta utstickande högre träd i förstagallringstrakter, vilket oftast bör vara 
äldre träd från tidigare hänsyn. Nästan hälften av den yta som bedömdes vara 
äldre träd var inte planerad hänsyn inför gallringen i våra studietrakter. Det bör 
göras en större ansats för att få en mer validerad och generell bild av hur 
många äldre träd från tidigare hänsyn som sparas vid gallringsåtgärder. Vi be-
dömer att fjärranalys-metodiken i denna studie kan vara till stor hjälp för detta 
ändamål. 
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Bilaga 1 

1.1 KARTMATERIAL 

• Nationellt trädhöjdsraster - återger trädens höjd i decimeter och base-
ras på den första nationella laserscanningen gjord av Lantmäteriet som 
påbörjades 2009. Pixelstorleken är 2 × 2 meter och i genomsnitt har 
varje pixel två laserträffar, där medelvärdet blir den registrerade höjden. 
Pixlar med enbart markträffar exkluderas ur rastret. Trakterna i denna 
studie laserscannades mellan 2010-10-25 och 2011-10-14 beroende på 
geografisk placering. Trädhöjdsrastret kan visualiseras för alla i Skogs-
styrelsens karttjänst: 
(https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/Default.aspx?starta
pp=skogligagrunddata) men för full användning krävs geodatasam-
verkan med Skogsstyrelsen. 

• Sveaskogs beståndsregister – Sveaskogs egna kartfiler (shapefiler) som 
visar alla trakter som polygoner med tillhörande information som t.ex. 
total area och area planerad hänsyn. 

• Sveaskogs detaljhänsyn – Sveaskogs egna kartfiler (shapefiler) som 
visar den planerade hänsynen. Hänsynsobjekt med en yta större än 
1000 m2 representerades som en polygon medan mindre hänsynsytor 
representerades som punkter där den tänkta ytan (100–999 m2) är ut-
skriven i traktdirektivet. Punkterna gjordes till polygoner i form av en 
cirkel med motsvarande yta beskriven i traktdirektivet. Varje hänsyns-
objekt är klassificerad till en hänsynskategori som beskriver objektets 
natur- eller kulturvärde.  

• Markfuktighetskartan – Raster som återger avståndet i centimeter 
mellan grundvattnet och markytan. Låga värden betyder alltså att 
marken är fuktig/blöt. Pixelstorleken är 2 × 2 meter. Pixlar där av-
ståndet är mer än 1 meter är exkluderade. 

1.2 HISTOGRAM 

För bedömning utifrån trädhöjdsrastret vad som var äldre träd från tidigare 
lämnad hänsyn i förstagallringstrakterna gjordes ett histogram för höjdpixlarna 
för varje trakt. Histogrammet gjordes i Excel men själva tabellen med frekven-
sen för olika höjdvärden skapades med verktyget ”Table to Table” i ArcMap. 
Utifrån histogrammet gjordes en bedömning vilken höjd som motsvarar äldre 
träd, vilka rimligen borde vara högre än den nya generationen träd i de flesta 
fall. 

  

https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/Default.aspx?startapp=skogligagrunddata
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1.3 FJÄRRANALYSMODELLER 

Analyserna gjordes i ArcMap 10.3.1 med hjälp av ModelBuilder. För att klippa 
ut höjdpixlarna för varje trakt från det nationella trädhöjdsrastret och extrahera 
ut höjdpixlarna inom trakten som vi bedömde var gamla hänsynsträd användes 
Modell 1 (se nedan). 

 
 

Modell 1 – För att klippa ut höjdpixlarna för en trakt användes verktyget 
”Extract by Mask”. För att extrahera ut höjdpixlarna som vi antog var äldre 
träd användes verktyget ”Greater than Equal”, vilket skapar ett raster där alla 
pixlar får värdet 0 eller 1. Pixlar som har ett höjdvärde lika med eller över det 
angivna värdet (Höjdgräns för äldre träd) får värdet 1 och alla andra pixlar får 
värdet 0. För att återskapa ett raster med de riktiga höjdvärdena multiplicerades 
det nya rastret (Bedömda äldre träd 0_1) med det gamla rastret (Trädhöjder 
trakt) med verktyget ”Times”. Detta motsvarar en matrismultiplicering och 
skapar därmed ett raster där pixlarna med värdet 1 återfår sitt riktiga höjdvärde 
medan pixlarna med värdet 0 förblir nollor. För att exkludera noll-pixlarna 
användes verktyget ”Extract by Attributes”. 

För att omvandla pixelklustrena som antogs var äldre träd till polygoner 
(shapefiler) samt att exkludera singelpixlar som extraherats ut från Modell 1 så 
användes Modell 2 (se nedan). 

 
Modell 2 – Verktyget ”Raster to Polygon” användes för att omvandla raster-
pixlarna till polygoner, där varje pixel blir en fyrkantig polygon med måttet  
2 × 2 meter. För att aggregera intilliggande polygoner till sammanhängande 
ytor användes verktyget ”Aggregate Polygons”. Vi valde att polygoner som låg 
inom 6 meter från varandra klumpades ihop till en sammanhängande polygon. 
Dessutom kan man i detta verktyg välja minimumyta på polygoner som bildas 
samt minimumyta på tomma ytor inom en polygon.  
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Vi valde 14 m2 som minimumyta, vilket innebar att polygoner som bildats av 
tre eller färre intilliggande pixlar exkluderas. Vi valde 50 m2 som minimum på 
tom yta inuti en polygon, vilket innebar att en tom yta som var mindre än 
50 m2 (<12 pixlar) som omsluts av polygoner som vi antagit var äldre träd blev 
inkluderad i polygonen. Verktyget ”Smooth Polygons” användes för att göra 
konturerna mjukare hos polygonerna. 

1.4 HÄNSYNSÖVERLAPPNING 

För att undersöka hur mycket av de äldre träden (enligt våra modeller) som 
sammanföll med den planerade hänsynen inför förstagallringen användes 
verktyget ”Select Layer by Location”. På ”Relationship-raden” valdes 
”INTERSECT”, vilket innebar att polygoner som nuddade varandra blev 
valda. Dessa polygoner gjordes till ett eget kartlager (genom att högerklicka på 
lagret – välja ”Selection” – ”Create Layer from Selected Features”) och expor-
terades till en shape-fil (genom att högerklicka på lagret – välja ”Data” – 
”Export Data”. Ytan på alla polygoner som sammanföll räknades ut i en ny-
skapad kolumn (genom att klicka på ”Table options” längst upp till vänster i 
attributtabellen och välj ”Add Field” – högerklicka på kolumnrubriken och välj 
”Calculate geometry”. 

1.5 PUNKTMARKERAD HÄNSYN 

Detaljhänsyn representerad som punkter (yta <1 000 m2) gjordes till cirklar 
med ytstorleken som beskrevs i traktdirektivet med verktyget ”Buffer”. Radien 
på cirkeln (=buffertzonen) räknades ut (r=Area/π) för varje punkt i en ny-
skapad kolumn i attributtabellen hos detaljhänsyn-lagret (genom att klicka på 
”Table options” längst upp till vänster i attributtabellen och välj ”Add Field” – 
högerklicka på kolumnrubriken och välj ”Field calculator”. Dessutom räknades 
ytan ut för alla polygoner som bedömts vara äldre träd samt all yta som märkts 
ut som planerad hänsyn inför förstagallringen för att kunna räkna fram andelar 
från respektive kategori. 
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