Delägarförvaltning

Beställ din uppdaterade
skogsbruksplan på
www.orsabesparingsskog.se

Nu kan du beställa
din digitala skogsbruksplan
Det klara vädret underlättade laserskanningen på delägarnas marker i somras.
Laserskanningen av sammanlagt 144 000 hektar, var ett av stegen i att ta fram nya
digitala skogsbruksplaner för Orsa Besparingsskogs delägare.
Text: Anna Dahlgren. Foto: Tobbe Nilsson.

På www.orsabesparingsskog.se finns nu ett beställningsformulär att ta del av om du vill beställa din digitala skogsbruksplan. Priset subventioneras av Orsa Besparingsskog.
Historik och kort fakta

Hösten 2016 beslutade jordägarstämman att avsätta medel
för att anställa en person som ska ta fram en projektplan
för förvaltning av fastigheter.
Syftet är i första hand att åstadkomma en ökad och tidsenlig delägarnytta. Idéen om förvaltning av delägarfastigheter är i grunden relativt enkel. Det handlar om att skapa
en organisation som kan förvalta delägarnas fastigheter
och bistå med sakkunskap i skogsägarfrågor. Fokus ligger
på rådgivning med en skogsbruksplan som en central del.
Planen ska vara det centrala i samtalet mellan skogsägaren
och den som förvaltar fastigheten.
Tidsplan

2018: Under våren 2018 har vi jobbat vi med offerter för
laserskanning av delägarnas fastigheter, skogsbruksplanleverantörer och virkesredovisningssystem. Under sommaren 2018 har laserskanningen ägt rum. Det utfördes av
företagen Terrateck och Foran. Den blev klar i början av
juli. Under hösten 2018 tar vi in beställningar av skogs-
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bruksplaner från delägarna. Beställningsformulär finns
på hemsidan: www.orsabesparingsskog.se
2018-2019: Skogsbruksplanerna börjar att produceras under senhösten 2018 och fortsättningsvis framåt, för leverans under 2019. Från 2019 kommer delägarna även att erbjudas Orsa Besparingsskogs delägarförvaltning.
2020: Förvaltningen beräknas vara i skarp drift.
Så går en laserskanning till

Det är en teknik som från början utvecklades av försvaret
på 80 -talet. Lasern mäter det reflekterande ljuset, vilket
ger en bra terrängmodell som visar markstrukturen ända
ner till större stenar, även på skogsklädd mark. Det tas
flera laserpunkter per kvadratmeter och tekniken gör det
möjligt att kartlägga varje träd med information om höjd
och diameter. Detta ger markägaren värdefull information.
Terrängmodellen gör det möjligt att se marken utan träd,
ett bra sätt att kunna se höjdskillnader och upptäcka fornlämningar på sin mark. Det enskilda trädskiktet ger noggrann information om varje enskilt träd och man kan ta
fram lika säkra siffror som klavning, dock utan att behöva
gå ut i skogen.

www.orsabesparingsskog.se

Forest Grid™ Laser Method
Avfattning via kronhöjder

Laserscanning

Referensytor i fält

Laserskanning genomförs i stråk från flygplan.
Lasern mäter avståndet mellan sensorn och
terrängen. Med hjälp av GPS och tröghetsnavigering beräknas sedan mätpunkternas
positioner i vegetation och på mark.

För att fånga sambandet mellan lasermätta egenskaper och
skogliga data fördelas ett stort antal referensytor ut inom
skogsinnehavet. Referensytorna fångar hela innehavets
spridning avseende trädslagsfördelning och volym. Ytorna
positioneras med mycket hög noggrannhet (<0.5 m)

Markstruktur
Laserpulserna tränger igenom
även tät skog och
mäter markens
struktur,
lutning,
höjder och
sänkor. Även diken
framträder med hög
detaljeringsgrad.

15 X 15 meter

Skogens höjd och täthet
Den höga positionsnoggrannheten hos mätpunkternas
gör det
möjligt att
också bestämma läget för
varje gren, höjd eller sänka
i skogen med hög noggrannhet
(<0.5 m). Skogens höjd över marken kan sedan beräknas och kvoter
mellan markträffar och vegetationsträffar ger mått på skogens täthet.

Skogens höjd och täthet
1:a reflektion
2:a reflektion
3:e reflektion

Träd

Vattendrag
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erscanning

Samband laser/fältdata

Mark

Provytornas fältmätta egenskaper kopplas mot
ytornas lasermätta egenskaper.
Beräkningsfunktioner för hela
området baseras på de
samband som konstateras.
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Laseregenskaper

Genom heltäckande och objektiv
mätning av skogen samt starka
samband mellan lasermätta egenskaper och skattade skogliga
variabler kan ett tillförlitligt skogligt register etableras. NoggrannFältmätta egenskaper
heten för beståndsdata är högre
än vid traditionell manuell fältindelning. Egenskaper som t.ex.
ålder och SI återanvänds från den gamla planen alternativt
kompletteras via fältinventering.

Fördelar med laserinventering
• Tids- och kostnadsbesparande vid stora arealer.
• Bättre beståndsgränser och noggrannare data än traditionell indelning.
• Markstruktur för kartläggning av diken, planering av vägbyggnad, stickvägar etc.
• Heltäckande mätning visar variationen inom ett bestånd, tex behov för
röjning eller gallring

• Standard GIS-format för produkter (ex. Shape, GeoTiff ), lätta att använda
i alla planprogram.

ID
1
2
3
4

• Beräknade beståndsdata importeras till de vanliga planprogrammen, t.ex.
pcSKOG, S-PLAN, Landinfo, Besk, Landinfo Forest.

Volym
SI Prodmål
Areal Ålder
120
PG
54 T22
2.4
250
NO
112 G24
4.4
15
PG
14 G20
5.2
90
PG
32 T20
1.7

Dgv Gyta
21
22
32
32
5
2
18
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Frågor och svar om skogsbruksplanen och delägarförvaltning
Vad kostar skogsbruksplanen för mig som delägare?
Priset subventioneras av Orsa Besparingsskog. En skogsbruksplan per ägarkonstellation. Startavgift 800 kr. Sedan
25 kr / ha. Då ingår en digital presentation på webb och i en
app under planperioden ( 10 år ) från PcSkog. Här ifrån kan du
själv skriva ut planen om du önskar ha den i pappersformat.
Vill du sedan uppdatera planen till en Grön plan så är det
möjligt. Detta mot en timkostnad. Priser exklusive moms.
Vad innebär Delägarförvaltning?
• Ett enklare och tryggare skogsägande.
• En tjänst för rådgivning och samordning.
Vad kan det innebära för mig som delägare om jag köpertjänsten delägarförvaltning av Besparingsskogen?
• En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan som är ett
nödvändigt verktyg för alla skogsägare.
• Rådgivning
• Fältbesök
• Samordning när det gäller virkesförsäljning, plantering,markberedning med mera.
• Detta leder till en rationalisering av kostnader och en
kontinuitet i skogsskötseln.
Vad krävs för att Orsa Besparingsskog ska
kunna förvalta min skog?
En digital skogsbruksplan.
När och hur beställer jag som delägare min
skogsbruksplan?
Skogsbruksplanen kan beställas under hösten. Du beställer

www.orsabesparingsskog.se

den själv via Besparingsskogens hemsida. Beställningsformulär finns på www.orsabesparingsskog.se.
När får jag min plan?
Tidigast i slutet av 2018 och framåt börjar vi leverera beställda skogsbruksplaner.
Kan jag beställa en skogsbruksplan utan
att köpa tjänsten delägarförvaltning?
Ja.
Kan jag beställa en skogsbruksplan nu och
köpa tjänsten delägarförvaltning senare?
Ja, skogsbruksplanen är grunden i förvaltningsuppdraget, har man en uppdaterad
plan så går det att beställa förvaltningen
senare.
När kan Orsa Besparingsskog tidigast
börja förvalta min skog?
Om man önskar att Orsa Besparingsskog
förvaltar skogen påbörjas detta 2020.
Läs om delägarförvaltning på:
www.orsabesparingsskog.se
Kontaktperson:
Magnus Lewenhaupt
Tfn: 0250 - 55 26 03
E-post: magnus.lewenhaupt@
orsabesparingsskog.se

Magnus Lewenhaupt. Foto: Tobbe Nilsson.
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