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Bakgrund
• Nationella Laserskanningarna ca 10 år intervall, behövs data även årligen

• MISTRA Digital Forest

• Projekt med Skogsstyrelsen för Skatteverket
– Från och med AFT23 skall skogliga grunddata (SGD) användas (som förtryckt värde) vid den allmänna 

fastighetstaxeringen av lantbruksfastigheter.
– Skatteverket behöver data för skogen på varje taxeringsenhet: eg. volym uppdelat på barr och löv för 

produktiv skogsmark, undantaget avverkningsrestriktioner.
– SLU utvecklar modeller, Skogsstyrelsen implementerar och levererar data till Skatteverket.



Förutsättningar
• Ska fungera rikstäckande på Skogliga GrundData (SGD), en eller två 

skanningar
• Trädslagsvis (tall, gran, löv) med hjälp av heltäckande 

trädslagsklassning
• Valt en modellbaserad metod – välkänd tillväxtmodell som grund
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Metod
• Driver systemet med höjdutvecklingen (bäst kvalitet i laserdata/SGD)
• Beräknar modeller för tillväxten med data från Riksskogstaxeringens 

permanenta provytor och tillämpar på SGD 
– Bästa referensmaterialet men inte väl anpassat i tid och position
– Befintlig lokal modellanpassning

• Beräknar framskriven volym från framskriven höjd och höjd och volym 
(SGD) i startläget



Metod
• Case I: En skanning tillgänglig (åldersoberoende tillväxtmodell)
• Case II: Två skanningar tillgängliga (samma modell, men korrigerad 

pixelvis med laserdata (metrikskillnader) från de två skanningarna)
– Utnyttjar både den förväntade tillväxten från första tidpunkten och även mycket 

lokala data från en senare



Data
• Krycklan – Svartbergets Försökspark med MISTRA-skanning (Riegl)
• Rikstaxens permanenta provytor
• SGD 1 och 2
• Nationella laserskanningarna 1 och 2
• Trädslagsdata från SLU Skogskarta (Sentinel, en tidpunkt) och ev. 

MISTRA Digital Forest (Sentinel, flera tidpunkter)



Resultat Case I

• Regionsvisa (RT) 
modeller för varje 
trädslag

• 1.0 – 1.3 m medelfel höjd

Tall

Reg 1

Reg 5



Resultat Case I

• Regionsvisa (RT) 
modeller för varje 
trädslag

• 9.88 – 19.8 m3 medelfel 
volym

Tall



Resultat Case II
• Upprepad skanning 

ger även förändringar 
som inte är tillväxt

• Avvikelse från 
förväntad tillväxt – ny 
information?



Exempel
Örkelljunga



Exempel
Örkelljunga



Gran
Hgv Case I



Gran
Hgv Case II



Gran
Hgv SGD 2



Gran
Volym Case I



Gran
Volym Case II



Gran
Volym SGD 2



Förväntade resultat
• Utvärdering
• Utnyttja nya SI-kartor, nya trädslagsdata
• Modeller för alla variabler i SGD
• Generell metod/algoritmutveckling
• Data till Skatteverkets Allmän Fastighetstaxering 2023
• Trädslag blir en ny delmängd av SGD
• Årlig ajourhållning med generell framskrivning av SGD


