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Digitale geodata i 
skogbruket

Skogbruk og 
skogbruksplanlegging

Program
Intro

Skogbruk og skogbruksplanlegging
• Hvorfor, når og hvor ofte

• Status i Allskog sitt virksomhetsområde

• Begrep

• Metoder

• Nøyaktighet, Ferskvare

• Forskrifter og standarder

• MiS og annen naturinformasjon

Geodata og GIS
• Arbeidsrutiner, grunnlagsdata og verktøy

• Allma – framtidsrettet skogbruksplanleggingsverktøy

• Geodataleveranser til det offentlige
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Intro

Allskog Plan
• 8 ansatte

• Utdanninger blant annet 

- Skogbruk

- Naturforvaltning

- Reguleringsplanlegging

- Biologi

- GIS

• Hovedoppgaver 
- Skogregistrering til 

• Skogbruksplanlegging

• Erstatningsformål

- Miljøregistering i Skog

Heidrun Miller
• 4-års skogstudier ved 

høyskolen i Rottenburg
(1998-2002)
- Praksissemester hos Allskog i 

2001

- Hovedoppgave ved Allskog 
2002 – Landskapsplan i 
henhold til Levende skog 
standard for Værdalsbruket AS

• Engasjement og GIS-
konsulent Allskog 2002-
2008

- MSc GIS 2006-2008

• GIS-leder 2009 -

Hvorfor skogbruksplanlegging?

Vilt

Miljø

Volum

Tilvekst

Kulturminner

Vegetasjonstype

Bonitet

Investerings

behov

Treslag

Foryngelse

Alder

Friluftsliv

Utmark
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Når gjennomføres prosjekter?

? 15 års syklus ?

� Interesse fra lokale skogeiere oftest i en kommune

� Skogbruksansvarlig i kommunen med på laget

� Forespørsel til ansvarlig hos fylkesmannen

� Sjekker for data tilgjengelighet, nøyaktighet og ferskhet

• FKB-data

• Dek spesielt (eventuelt utsending av kart for grenseretting)

• Ortofoto

• Laser

� Tilbudsinnbydelse med kravspesifikasjon

Dekning av skogbruksplandata 
’nordafjells’

http://maps.google.com/m
aps/ms?msid=210570406
305540243354.0004b6b6c
08cfaeb0e1c2&msa=0&ll=
62.250024,6.240234&spn
=1.186826,3.337097

Ikke alltid 
fullstendig

• Fellestakster

• vs
Områdetakster

2012

• Lierne

• Røyrvik



07.02.2012

4

Skogregistrering / Skogtakst

dele in produktiv skogareal i bestand

• Homogen areal med

• Lik bonitet (boniteringstreslag og markslag)

• Lik Treslagsfordeling

• Lik Stående kubikk/daa

Produkttype og omfang bestemmer metodevalg

Produkttype Eksempel på metode

Erstatningsgrunnlag kraftlinje Skogregistrering i 2D og utstrakt 
befaring av produktiv areal i 
kraftlinjen

Erstatningsgrunnlag store 
arealer/lite produktiv skog

Automatisk bestandsinndeling, 
kontrollmålinger i felt

Skogbruksplanlegging i kommune Arealbasert lasertakst

Bestand

Et areal i skogen som er ensartet 
med hensyn til:

• Bonitet, alder, tetthet og 
treslag

Minst 2 dekar

Er behandlingsenheten i skogen
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Bonitet

Bonitet brukes som et uttrykk for markas evne til å produsere trevirke.

H40-systemet angir trærnes høyde på voksestedet ved 40-års 
brysthøydealder (alder målt på 1,3 meter). 

Bonitet 17 indikerer at trærne vil være 17 meter høyt ved 40 års 
brysthøydealder. 

Forbokstav G brukes om gran, F om furu og B om lauv.

Eks:   G6    G8 G11    G14 G17     G20

Produksjonsevne for de enkelte bonitetsklasser
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Hogstklasser 1-5

•Snau mark •Ungskog •Tynningsskog •Hogstmoden skog

•Foryngelse •Ungskogpleie •Tynning •Foryngelseshogst

•1 •2 •3 •4

Tetthet (tilstandsklasser)

Tetthet etter hogstklassen

Eks.: Hkl 5A

Hogstmoden skog med

tilfredsstillende tetthet

1A 1B

2A- 5A= god tetthet 2B- 5B= mindre god 
tetthet
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Volum

• Stående volum = m3 uten bark!

• bestandsvolumfunksjoner

• ÷ topp og råte

• ÷ Miljø-/Flerbrukshensyn (kantsoner etc.)

Arealbasert lasertakst

http://www.allskog.no/upload/2012/01/12/arealbasert-lasertakst.pdf

+

Laserflyging med prøveflater gir høyder og volumtall            Human ressurs (dvs. erfarne 
skogtaksatorer) skal fortsatt ikke 
undervurderes



07.02.2012

8

Taksering av skog
i 3D med DFA

DFA = Digital fotogrammetrisk 
arbeidsstasjon

Krever noe spesielt utstyr, 3D mus 
og 3D briller

Programvare = DELTA (kommer 
fra Ukrania)   

Produsert siden 1999 i DFA

Fototolkning av bestandsdata, 
som HKL, bonitet og 
treslagsfordeling

Først tegnes strekpakken, dvs. 
bestandsgrenser 

Videre settes det inn skoglige 
parametre i hvert tegnet 
bestand/polygon

Når det er gjort, grunnmuren på 
plass i en skogbruksplan

Kvalitet og nøyaktighet

Takstmetodene arealbasert laserdata, fjerntolking (f.eks. fototakst) 
samt relaskoptakst/prøvemåleinger i felt er likestilt

• estimeres middelfeil i stående volum på enkeltbestand i hogstklasse 4 og 5 til +/-
30 % og +/- 20 % på eiendomsnivå

• 2/3 av tilfellene vil ’sann verdi’ ligge innenfor målt verdi +/- middelfeilen, mens 
kun 5 prosent av de sanne verdiene vil ligge utenfor målt verdi +/- 2 x 
middelfeilen.

Arealbasert laser
• middelfeil i stående volum på enkeltbestand i hogstklasse 4 og 5 til +/- 10-15 % 

(estimatet baseres på: Næsset, Erik (2007) ”Airborne laser scanning as a method in operational forest inventory: Status of accuracy assessments accomplished 
in Scandinavia”, Scandinavian Journal of Forest Research, 22:5, 433-442)

Skogregistreringsdata er ferskvare!
• Tidspunkt laserflyging

• Tidspunkt flybilde fotografering

• Tidspunkt tolking

• Oppdatering manuelt? eller automatisk?
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Forskrifter og standard

Levende skog standarden

PEFC sertifisering

Forskrift fra Statens landbruksforvaltning (SLF) 

• Rundskriv M 3/2004

• Definerer gangen i skogbruksplanleggingsprosjekt

• Veileding for kravspesifikasjon og tilbudsinnhenting

• Beskriver godkjente metoder og funksjoner

• Forslag for avtale

• Definerer dataleveranse

Miljøregistrering i Skog (MiS)
I følge forskriften del av skogbruksplanleggingsprosjekt

Et viktig element i skogbrukets sertifiseringssystem

• Skogeier får ikke levert tømmer gjennom Allskog hvis 
eiendommen ikke ble MiS registrert ved et gjennomført prosjekt

Registrering av 13 livsmiljøer/biotoper (f.eks. rik bakke, 

liggende død ved)

Skogeier må likevel undersøke annen miljøinformasjon 
på eiendommen for å oppfylle krav etter Levende skog
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Hvem betaler opplegget?

Skogeieren bestiller og betaler i utgangspunktet planen 
sin (ofte et fastbeløp + et beløp per daa produktiv skog)

Kan søke om tilskudd fra

• Fylkesmannen

• Kommunale rentemidler fra skogfond

Kan bruke skogfond til betaling
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Spørsmål?
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Digitale geodata i 
skogbruket

Arbeidsrutiner, geodata og GIS

Gjennomføring av et områdetakst-/ 
fellestakstprosjekt
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Grunnlagsdata 

FKB (bestandsdannende)

• Dek

• Verneområder

• Evt. veibase (automatisk 
buffer danning)

FKB (informasjon, visning)

• AR5

• Kulturminner

• Vann

• Vei

• Høydekoter

Ortofoto og flybilder (inkl 
orientering)

Laserdata

Utdrag Landbruksregisteret 
(Lreg)

Vernskoggrense 
(bestandsdannende)

Naturbase, artskart (inklusive 
skjermet informasjon)

Evt. gamle bestandsdata

Kvalitetssikring

Kontrollere

• Dekning av flybilder, 
ortofoto og laser

• Orienteringsdata

• Punkttetthet og vinkel i 
laserdata

Vei-data attributter 
(privat, skogbil og 
traktorvei) og nøyaktighet 
i skog (automatisk buffer eller ikke)

Dek mot Lreg

• Ofte mangler informasjon i 
Lreg

• Join i ArcMap
= Gunneiendommer som mangler 

kobling

• Intersect mot prod skog AR5 
(skog – lavest bonitet)

• Summerize på GnrBnr

= GnrBnr som mangler kobling 
men har prod skog

• Oppdragsgiver må skaffe 
eierinformasjon for 
manglende grunneiendommer
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Fototakst

3D
• Spesielt utstyr

- Programvare

- Hardware (mus, skjerm mm)

• Krevende tilrettelegging

• Kan måle høyder

• Noe bedre å tolke 
treslagsfordeling

2D
• Basert på vanlig GIS 

programvare

• Enkelt å sette i gang

• Høyder fra laserdata

• Treslagfordeling evt. fra gamle 
takster

Bestandslinjer og bestandspunkt
• Snapper mot grunndata fra Dek, verneområder og vernskoggrense

Attributter legges i bestandspunkt
• Avhengig av produkt, takstmetode og instruks

Prøveflater for arealbasert laser

Flatestørrelse og 
samplingsmetode er 
avhengig av kravspek

Nøyaktig innmåling av 
senterpunktet til flata

Fullklaving av trær
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Tilleggsregistrering

Avhenging av produkter som er tilbud i prosjektet

Ofte sammen med MiS-befaring

Hogstforslag i Hkl 2

Hogstforslag i Hkl 4 + 5

Barmark egnelse

Miljøregistrering i skog (MiS)

Naturbase

Artskart

Lov og sopp 
databasen

Kjent folk

�Brukes som 
registreringsgrunnlag

13 livsmiljøer

• Kan være flere miljøer 
i samme figur

• Avnormalisert til bruk i 
shp-fil

Håndhold PDA 
(ArcPad) med GPS

Flybilde bakgrunn 

Bestandsinndeling (helst) 
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MiS-Utvalg med biolog

Rangering av alle 
registrerte figurer

• Naturverdi

• Konfliktgrad

• Med mer

Utvelgelse biolog og 
ansvarlig i Allskog

Presentasjon til 
prosjektgruppen

Informasjon til 
skogeier, som har 
mulighet til å godta 
eller ikke

Ny runde, evt endring 
eller ikke sertifisert

Allma Plan

Database

Datavask

Topologi

Beregninger

ALLMA

Allma
Eiendom

Allma
Distrikt

Allma
Plan

Eiendomsinformasjon
Utvalgte karttema
Skogbruksplandata
BVO-data
Driftsdata
Ajourførte skogdata B
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Eiermanus og bestandsdannende data

Eiermanus = Import av

• Dek

• Lreg (Excel ark)

Hver grunneiendom har en 
ansvarlig eier

En eier kan eie flere 
grunneiendommer

Grunneiendommene knyttes 
da til et hovednummer (=eier)

Andre bestandsavgrensende 
tema

• Verneområder

• Vernskoggrense

• Vei med automatisk buffer 

Topologikontroll av hver tema for 
seg og mot hverandre

� Grunnlaget for å ”klippes 
opp” med bestandsgrenser 
fra fototakst

Import av fototakstdata

Bestandslinjer

Geografisk kontroll

• Ikke selvoverlappende

• Ingen løsender

• Ikke flere opp på hverandre

• Splittet (ingen spagetti)

• Må danne en 
bestandsgrense

Bestandspunkt

Attributtkontroll

• Alle verdier innenfor 
definerte verdilister eller 
grenser

• Hkl, Markslag mot alder

• Normalisering

Geografisk kontroll

• Ikke flere punkter i et 
polygon (dvs. 

bestandsdannende tema + nye 
bestandslinjer)
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Import av MiS data evt. tillegg

MiS-data (punkt og flate)

Attributtkontroll

• Alle verdier innenfor 
definerte verdilister eller 
grenser

Geografisk kontroll

• Glatting 

• Blir tilpasset bestandsdata 
(obs)

Normalisering 

Tilleggsregistreringer

Foregår oftest på 
bestandspunkt fra 
fototakst og er da 
inkludert der

Hvis ikke blir de lastet 
med geografisk join og 
oppdatering deretter

Beregninger

Bestandsdata

Areal

Beregnet volum

• Per bestand

• Per daa

• Per treslag

Tilvekst

• Per bestand

• Per daa

• I prosent av beregnet volum

MiS og plandata

Areal
• Utvalgt MiS areal (forvaltningsareal)

• MiS per livsmiljø

• Registrert areal 

• Produktiv skog for hovednummeret

Grunnlag for rapport produktene

� Database triggere – skjer ’av 
seg selv’ og oppdateres med 
en gang endringer i kartet 
eller egenskaper lagres
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Skogbruksplanen

Plandokumentet

Enkelt rapporter som kan 
kombineres etter produkt og 
metode

Lister, diagram og kart

Kart

Bakgrunn
• Ortofoto eller n5-raster

• FKB
- Vann (flate og linje)

- Vei

- Høydekoter

- Evt. kulturminner

- Evt. naturbase

Prosjektdata
• Bestand (label)

• Eiermanus (label)

• Vernskog

• Verneområder

• MiS (label)

Geodata til det offentlige

Fylke / Skog & Landskap

”Sentral database for 
skogbruksplanlegging –
spesifikasjon for leveranse 
av data”

Forskriften definerer leveranse 
etter denne standarden

Shp-basert

Innholder de fleste viktigste 
attributter

Kommune

Krever ofte SOSI

• Ikke referert til i forskriften

• Men kommune programvare 
(ofte GIS-line) jobber best på 
dette grunnlaget

SOSI-standard inneholder en 
rekke feil både i UML 
modellering og/eller SOSI 
realisering

• Treslag attributtene

• Flerbruk

• Kun produktiv areal
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Andre leveranse til det offentlig

Sumtall for kommunen/taksert areal

Bestandslister

Plankopier

Plankartene utarbeid i kartbladoversikt

Planprosjektet avsluttet og 
nå??
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Allma

Allskog

Mjøsen skog

ATplan/ATskog

� Store og seriøse 
aktører i norsk 
skogbruk

ALLMA

Allma
Eiendom

Allma
Distrikt

Allma
Plan

Eiendomsinformasjon
Utvalgte karttema
Skogbruksplandata
BVO-data
Driftsdata
Ajourførte skogdata B
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Allma

Helheltlig verktøy for skogbruket

Skogbruksplanlegging

Kartverktøy for driftsplanlegging

Dokumentasjon

Ajourføring

Fremskriving

Foto: Blom
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Allma Eiendom og Distrikt

Allma Eiendom

Skogeierens løsning

Kun data som er produsert i 
Allma Plan (dvs. siden 2008)

www.allma.no

Allma Distrikt

Skogbrukslederens løsning

Litt flere funksjoner

Alle data innenfor en kommune 
(hvis ikke reservert)

Arkivdata

Arkivdata

Bestand- og MiS-data

Lagret i SDE-base

Attributter ligner på Skog & Landskap standard (startet med 

samling før standarden ble laget)

Ikke framskriving

Ikke ajourhold
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Garmin GPS og Topo skogbruk

Kun offentlige data (ikke volum)

For alle interesserte

Finnes både for Allma Plan og Arkiv data

Lages av GeoInsight
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