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Trädslagskartor över Asa och Siljansfors skapade med 
högupplösta laserdata och en ny minirastermetod 

 

MISTRA DIGITAL FOREST LEVERABEL D1.1.5 

Som en del av arbetet i Mistra Digital Forest WP 1.1 har SLU i Umeå skapat 
trädslagskartor för försöksparkerna Asa och Siljansfors. Kartorna ger högupplöst 
information om trädslag och kan användas för visualisering och manuella analyser. 
Pixlarna kan även aggregeras inom valfria ytenheter för att ge trädslagsblandning i 
bestånd eller på provytor. 

Beskrivning av kartorna 
Trädslagskartorna är skapade från multispektrala laserdata från skanningen över försöksparkerna som 
gjordes i juni 2019 med systemet Riegl VQ-1560i-DW kombinerat med fältdata från provytor. Kartorna är 
skapade med en så kallad minirastermetod och har klasserna tall, gran och löv i pixlar med storlek 0.5x0.5 
m. Klasserna representerar dominerande trädslag baserat på stamvolym. Kartorna finns i .tif format som 
kan tas in ett GIS för vidare analyser. 

För respektive område finns två kartor, båda med samma pixelstorlek. 

1. Trädslagskarta direkt från klassningen 
2. Trädslagskarta från majoritetsfilter med radie 3 m applicerat på karta 1 

Karta 1 kan aggregeras inom bestånd för att få trädslagsblandning eller för att göra andra numeriska 
analyser. Karta 2 är lämplig för visuell tolkning eftersom den har homogena partier motsvarande 
storleken av några trädkronor och ger ett mindre ”pixligt” intryck. 

Kartorna är gjorda av universitetslektor Eva Lindberg, SLU (e-mail eva.lindberg@slu.se) tillsammans 
med utbytesstudenten Marian Schimka. 

Metoden är beskriven i en vetenskaplig artikel som är under granskning och i ett examensarbete. 
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Tillgång till kartorna 
Trädslagskartorna finns på en lösenordskyddad server som deltagare i Mistra Digital Forest kan få tillgång 
till. För att få inloggningsuppgifter till servern, kontakta Mikael Egberth (e-mail mikael.egberth@slu.se) 

Filstrukturen på servern framgår av bilden nedan för Asa, motsvarande filstruktur gäller för Siljansfors. 
Trädslagskartorna finns i katalogen tree_species_mini_raster. I samma katalog finns en fil med 
dokumentation och mer detaljer. 

 

 

 

 
 

Mistra Digital Forest finansieras av Mistra och deltagande parter. Forskningsprogrammets vision är att skapa digitala 
lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Programmet leds av Skogsindustrierna och programparter 
är BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL, Skogforsk, Umeå universitet samt KTH.  
www.mistradigitalforest.se 
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