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Precisionsskogsbruk med 
dynamiska åtgärdsenheter

Långsiktig skoglig planering utan bestånd i
”Improving dynamic treatment unit forest planning with cellular automata heuristics”

Först bearbetas datat när celler om 12,5x12,5m2 

segmenteras…

…till mikrobestånd om 0,28 ha i genomsnitt. Skogens 
tillstånd och nyttigheter idag och i framtiden under olika 
skötsel simuleras i Heureka…

…varpå mikrobestånden klustras till åtgärdsenheter (rött) 
med den planeringsmodell som studien presenterar.

while not stable:
pI = pI * (1 - i / nI) ** 1
for segment in forest:

dice = rd.uniform(0, 1)
if dice <= pMutation:

segment.Mutation()
elif (1 - pI) <= dtuFloat:

segment.Innovation()
else:

segment.updateUtility()
forestUtil += segmentUtil

Studien presenterar en heuristisk, spatial planeringsmodell som står i 
kontrast till de exakta lösningsmetoder som används i Heureka. Ett 50-
årigt planeringsproblem löstes för 1 182 hektar utanför Sundsvall.

Studiens bidrag är en tredje fas i planeringsalgoritmen. 
Åtgärdsenheterna kartläggs här med hög noggrannhet... 

Modellen är beräkningstung. För att lösa problemet för 4 218 
mikrobestånd behövde en vanlig PC mellan 14 och 109 minuter i 
lösningstid beroende på inställningar. 

Den tredje fasen i algoritmen förbättrade lösningarna mellan 1,5% 
och 32% för olika fallstudier. 

Idén bygger på att högupplöst data och en spatial planeringsmodell som 
klustrar åtgärder kan öka nyttan från skogen.

..och varje åtgärdsenhet åläggs 10 000 SEK. Kostnaden representerar de 
fasta utgifterna förknippade med maskinella åtgärder. 

Dynamiska åtgärdsenheter? Heuristik?

Dynamiska åtgärdsenheter (eller dynamic treatment units -
DTU) är ingenting nytt. Redan 1997 publicerades den första 
vetenskapliga studien. Forskning har sedan dess visat att en 
skoglig plan där åtgärdsenheterna formerats genom att 
mikrobestånd klustrats bättre utnyttjar skogens förmåga att 
producera nyttor. Dessutom kan en ny plan enkelt produceras 
när omvärldsfaktorer såsom t.ex. virkespriser förändrats.

Dessa planeringsproblems spatiala och kombinatoriska natur 
har gjort att de flesta forskningsstudier i ämnet använt 
heuristiska metoder. Medan en sann optimering löser ungefär 
rätt problem exakt så löser en heuristik rätt problem 
ungefärligt. 

Eftersom heuristik inte är förankrad i matematisk teori på det 
sätt som optimering är kan vi inte veta hur långt från optimum 
en lösning funnen med heuristik är. Dessutom är de ofta mycket 
beroende av parametrisering. Men med olika metaanalyser kan 
man studera hur robust en heuristik är och hur relevanta och 
konsekventa lösningar som produceras. Framförallt kan sådana 
modeller lösa andra typer av problem och på kortare tid än vad 
en sann optimering hade gjort.

Kontakt: par.wilhelmsson@slu.se

MarkfuktighetskartanMarktäckedata

Skogliga grunddata Satellitdata

Indata hämtas från en uppsättning källor och sätts samman för att 
möjliggöra import till Heureka PlanVis. Osäkerheten i datat i 
studien är relativt känd för vissa variabler, exvis höjd, och helt 
okänd för andra, exvis ålder och SI.


