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The research presented in this report was conducted in three separate study areas in Tanzania. 
First, an area in Amani Nature Reserve located in the Eastern Arc Mountains was selected to 
analyze to what extent airborne laser scanning (ALS) could be used to estimate biomass in dense 
sub-montane rainforests. A number of other issues arose during the course of the work, such as 
influence of pulse density of ALS systems on the quality of the digital terrain model (DTM) 
derived from the ALS data. The DTM is of fundamental importance because ALS data for the tree 
canopies are usually calculated as heights relative to the derived DTM surface. Another important 
issue was the influence of field plot size for precision of biomass estimates based on ALS. 
 
Second, a large study area in Liwale (Lindi District) was selected to quantify how well ALS data 
could characterize biomass in tropical savanna. The Liwale area is mainly miombo woodlands. 
The study area had a size of around 16,000 km2. It was also used to analyze the potential of use of 
ALS to estimate change in biomass over short time periods (two years) and to assess the cost-
efficiency of use of ALS to enhance biomass and biomass change estimates.  
 
Third, a smaller area of 365 km2 in miombo woodlands was used to quantify the contribution of 
different remote sensing technologies to improve estimates of biomass. The technologies were (i) 
ALS, (ii) interferometric synthetic aperture radar (InSAR) derived from the TanDEM-X satellites, 
(iii) RapidEye optical imagery, and global forest map products derived from (iv) Landsat and (v) 
ALOS PALSAR L-band radar imagery. 
 
The overall findings in the project were that biomass observed on ground plots could be modelled 
with ALS-derived metrics such as canopy height and canopy cover as explanatory variables with 
model performance similar to what has been reported in other tropical studies. That even holds 
true for the high-biomass situations in the rainforest with recorded biomass densities up to around 
1000 Mg/ha. Small plot sizes will tend to result in poorer models and therefore larger uncertainty 
of the final biomass estimates. For high-biomass situations plots larger than 2000 m2 seem to be 
suitable for improved biomass estimates. We did not evaluate the cost-efficiency of larger plots. 
Even for dense forests, it seems sufficient to use ALS data with a pulse density of 1 pulse per 
meter square. Lower densities should be avoided to ensure accuracy of the DTM suitable for 
extraction of canopy properties from the ALS data. 
 
For large area surveys for which acquisition of ALS data with complete coverage is cost 
prohibitive, sampling with ALS carried out by acquisition of ALS data along strips that may be 
spaced many kilometers apart, can improve the precision of biomass estimates by an order of 
magnitude compared to pure field sampling, like for example the national forest inventory of 
Tanzania (NAFORMA). In this situation ALS can also be highly cost-efficient. For change in 
biomass the cost-efficiency of use of ALS to enhance estimates was low, and pure field inventory 
is probably more cost-efficient – at least if the same field plots are visited on both occasions for 
which an estimate of change is sought. The current design of NAFORMA strongly restricts the 
benefits of remotely sensed data to enhance estimates. Further, transaction costs caused by 
problems with flight permissions to be granted by public authorities hamper efficient use of ALS 
technology in an operation setting in Tanzania. Different remote sensing techniques will have 
very different contributions to improve the precision of the biomass estimates, but the cost-
efficiency of using different types of remotely sensed data remains an unexplored issue. 
Stratification of the entire Tanzanian land area in a manner that is consistent with the current 
NAFORMA stratification may open up for improved cost-efficiency of remote sensing. 
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Sammendrag 
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Forskningen presentert i denne rapporten ble utført i tre studieområder i Tanzania. Det første er et 
område i Amani Naturreservat i Eastern Arc Mountains. Det ble valgt ut for å undersøke i hvilken 
grad flybåren laserscanning (ALS) kan brukes til biomasse-estimering i regnskog med høye 
biomassetetthet. Flere problemstillinger ble reist i løpet av arbeidet, som f.eks. effekten av 
pulstetthet i ALS-dataene på kvaliteten av den digitale terrengmodellen (DTM) avledet fra ALS-
dataene. En DTM er av fundamental betydning for informasjon om tresjiktet ekstrahert fra ALS-
data fordi vegetasjonsparametre vanligvis blir beregnet som høyder relativt til en beregnet DTM-
overflate. Et annet spørsmål som dukket opp, var betydningen av arealet på prøveflater i felt for 
presisjonen av biomasse-estimater basert på ALS-data.  
 
Det andre området er lokalisert i Liwale (Lindi Distrikt). Det ble valgt ut for å kvantifisere hvor 
godt ALS-data kan karakterisere biomassen i tropisk savanne. Liwale er for det meste miombo-
skog og studieområdet har et areal på ca. 16.000 km2. Det ble også brukt til å analysere potensialet 
ved ALS for å estimere endring i biomasse over korte tidsperioder (to år) og for å vurdere 
kostnadseffektiviteten ved estimering av biomasse og endring i biomasse. 
 
Det tredje området har et areal på 365 km2 miombo-skog. Det ble brukt til å kvantifisere bidraget 
fra ulike fjernmålingsdata til å forbedre biomasse-estimater. De analyserte dataene kom fra (i) 
ALS, (ii) interferometrisk radar (InSAR) fra TanDEM-X satellittene, (iii) RapidEye optiske 
bilder, and globale skogkart utledet fra (iv) Landsat og (v) ALOS PALSAR L-bånd radar bilder. 
 
De overordnede funnene i prosjektet var at biomassen observert på bakken kan modelleres ved 
hjelp av ALS-avledede parametre som vegetasjonshøyde og -tetthet med en modell-tilpasning på 
linje med det andre studier i tropiske områder har vist. Dette gjelder også for tett tropisk regnskog 
med biomassetetthet opp mot 1000 Mg/ha. Små prøveflater vil gi dårligere modeller og derfor 
større usikkerhet i de endelige biomasse-estimatene. For stor biomasse-tetthet synes flater større 
enn 2000 m2 å være best egnet for biomasse-estimering. Vi evaluerte imidlertid ikke 
kosthandseffektiviteten av store flater. Også i tett skog synes en pulstetthet for ALS-dataene på 1 
puls per kvadratmeter å være tilstrekkelig. For å sikre egnede data for ekstrahering av 
vegetasjonsinformasjon bør lavere pulstettheter unngås. 
 
Ved inventering av store områder der vegg-til-vegg kartlegging med ALS er økonomisk 
uforsvarlig, kan utvalgskartlegging med ALS ved å samle data langs korridorer lokalisert mange 
kilometer fra hverandre, være et alternativ. Det kan gi en presisjon for biomasse-estimater som er 
av en annen størrelsesorden enn tilvarende presisjon oppnådd ved tradisjonell utvalgskartlegging 
på bakken. Den nasjonale inventeringen for Tanzania (NAFORMA) er et eksempel på slik 
feltbasert kartlegging. I slike situasjoner kan ALS totalt sett også være kostnadseffektivt. For 
endring i biomasse var kostnadseffektiviteten ved bruk av ALS lav, og ren feltinventering er 
sannsynligvis mer kostnadseffektivt – i alle fall i tilfeller der de samme prøveflatene oppsøkes på 
begge tidspunkt som skal sammenliknes. Det nåværende design av NAFORMA begrenser 
fordelene ved bruk av fjernmålte data til å forbedre estimater. Likeledes vil transaksjonskostnader 
forårsaket av problemer med effektiv tildeling av flytillatelser fra offentlige myndigheter hindre 
effektiv bruk av ALS i Tanzania. Ulike fjernmålingsteknikker vil gi svært ulike bidrag til å 
forbedre presisjonen av biomasse-estimater. Kostnadseffektiviteten ved bruk av ulike typer 
fjernmåling er dog et uutforsket tema. Stratifisering av hele det tanzanianske landarealet på en 
måte som er konsistent med stratifiseringen benyttet av NAFORMA kan åpne for forbedret 
kostnadseffektivitet ved bruk av fjernmåling.
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