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PROSJEKT PARTER



BAKGRUNN

 Alle bestand med 
ungskog feltbefart 

 Registrert: 

 treantall

 treslagsfordeling før og 
etter regulering

 høyder fordelt på bar 
og lauv 

 Nøyaktigheten på 
treantallet bedre en 30 
%.

 Varierende grad fototolket 

i kombinasjon med 

feltarbeid på deler av 

arealet. 

 Full feltbefaring i 

ungskogen på de beste 

bonitetene, men i de aller 

fleste prosjekter blir det 

ikke gjennomført 

registreringer i ungskog.

Pre-lasttakst Post-lasertakst



UNGSKOG: HOGSTKLASSE I OG II
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MÅL

 Prosjektets hovedmål er å videreutvikle, teste og 

dokumentere arealmetoden for laserbasert 

kartlegging av ungskog. For å nå hovedmålet er 

følgende delmål fastsatt:

1. Utvikle metoder for estimering av treantall (totalt og 

regulert), trehøyde og treslagsfordeling i ungskog.

2. Teste nøyaktigheten av metoder utviklet under delmål 

1 på bestandsnivå.

3. Undersøke om flybilder fra digitale sensorer kan øke 

nøyaktigheten av metodene under delmål 1. 

4. Dokumentere og formidle metoder og nøyaktighet i 

norske og internasjonale tidskrift, samt presentasjon 

av resultater på nasjonale konferanser og samlinger. 



HVA ER GJORT

Parametere Resultater Svakheter Referanse
 Treantall

 Trehøyde

Studie gjennomført i 

Norge (Våler)

 En feil på 29% i treantall. De 

estimerte modellene forklarte 

42% av variasjonen i 

materialet. 

 Trehøyden har en feil på 1.5 m 

med 83% av variasjonen 

forklart av modellene.

 Vurderer ikke 

trær under 

1.5 m

 Lite 

studieområde

, ca 1000 ha

Næsset & 
Bjerknes (2001)

 Biomasse

Studie gjennomført i 

Norge (Krødsherad)

 60-83% av variasjonene i 

biomassen forklart av 

modellene. Modellene ga en 

feil på 23-48% i beregnet 

biomasse.

 Vurderer ikke 

trær under 

1.5 m

Næsset (2011)

 Kronehøyde

 Tilstandsklasse

Studie gjennomført i 

Finland

 Rapporterer feil på 0.5 – 1 

meter på kronehøyde 

avhengig av treslag. 

 61 –79 % riktig klassifisering 

på tilstandsklasser som bl.a. 

er relatert til 

behandlingsforslag. 

 Eksperimente

ll studie i kun 

seks bestand.

Korpela et al. 
(2008)



ALLE TYPER UNGSKOG

1. Treantall (totalt og regulert)

2. Trehøyde 

3. Treslagsfordeling



STUDIEOMRÅDER

Nes kommune ”Studieområde” Våler 



DELMÅL 1: AREALMETODEN - DATA

Bildedata Feltdata Laserdata

Bestandindeling

Bestandsklassifsering
Georeferete

prøveflater

Spektral informasjon 3d informasjon



V=2.326*h90l
1.912*d3f

3.142

V=82 m3/ha

DELMÅL 1: AREALMETODEN - PRINSIPPSKISSE



DELMÅL 1: FELTDATA

 Cluster av 4 små-flater

 “Små-flate” registreringer

 Pr. Gran, Furu, Løv:

 Totalt treantall

 Middelhøyde

 Regulert treantall (max 8 

trær, 2 i hver kvadrant)

 Regulert middelhøyde 

(”dominanthøyde”)



OVERSTANDERE



OVERSTANDERE



DELMÅL 2: 

KONTROLLFLATER PÅ BESTANDSNIVÅ

 20 bestand

15-20 flater pr bestand 



DELMÅL 3: BRUK AV BILDER



DELMÅL 4: PUBLISERING



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

 Spørsmål

 Innspill


