Statusrapport för nya skogsbruksplaner för delägarna i Orsa Besparingsskog hösten 2019
Sommaren 2018 flögs och laserskannades delägarmarken hos Orsa och Älvdalens Besparingsskogar.
Under höst, vinter och vår tolkades laserskanningen om till skogliga beståndsuppgifter som
virkesförråd, stamantal och diametrar. Under sommaren importerades dessa beståndsuppgifter till
besparingsskogarnas skogliga programvara, BESK. Sedan uppgifterna blev tillgängliga har vi validerat
uppgifterna för att säkerställa att de stämmer med verkligheten.
Vi har jämfört på flera olika sätt, stickprovsmätningar i fält, utfall från avverkningar gjorda efter
laserskanningen, och även jämfört med andra tillgängliga skogsuppgifter som helt eller delvis
överlappar den aktuella skanningen, en skanning gjord på Orsa Besparingsskog 2015 och
Skogsstyrelsens skogliga grunddata skannade 2010.
Vi är inte nöjda med leveransen, vi jobbar nu tillsammans med leverantören för att hitta en väg
framåt för att säkra upp data som i dagsläget inte håller tillräcklig kvalitet för att producera planer i
större omfattning.
Vad händer härnäst? Vår utgångspunkt är att de brister som finns i leveransen kan justeras genom
nya beräkningar. Ingen ny flygning eller ny laserskanning kommer att behövas.
Vi beklagar att det drar ut på tiden, men vill inte lämna ut något som vi tror är missvisande eller
felaktigt.
I det fältarbete som gjorts har vi stött på en del utmaningar avseende de tekniska hjälpmedlen. Det
har gjort att vi inte kunnat hålla planerat tempo i fältarbetet.
Vi är stolta över att vi i det här projektet ligger i framkant och att vi är delaktiga i att driva den
tekniska utvecklingen framåt.
Vi beklagar om vi varit otydliga i vår kommunikation avseende tidpunkt för planleveranser, och om
det skapat felaktiga förväntningar.
Trots att vi stött på en del oförutsedda utmaningar ligger vi i fas med den ursprungliga tidplanen. Vi
kommer under höstterminen att kunna leverera ut de första planerna, och räknar med att det stora
flertalet planer kommer att levereras ut under andra halvåret 2020.

