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Sammanfattning
Med detta uppföljande projekt syftande till att utveckla digital flygbildsteknik för den
skogliga planeringen, med ett särskilt intresse vid ekologiska indikatorer, har metodiken
nått ytterligare ett steg närmare operativ tillämpning. Starkt förbättrade metoder för
normalisering av betraktningsvinkelns effekter ut mot kanten av bilderna har utvecklats,
och det har också kunnat konstateras att scannade och ortorektifierade bilder i
originalskala 1:15.000 fungerar i stort sett lika bra som bilder med originalskala
1:10.000, vilket halverar kostnaderna för flygfotografering.
Problem har emellertid återigen uppkommit genom att det föreligger färgskillnader
mellan flygbildsstråken. Detta trots påtryckningar på bildleverantören om att
bildkvaliteten måste vara den absolut högsta. Därför blev den spektrala klassningen inte
av hög noggrannhet för mer än det ’master-stråk’, där träningsytor för den digitala
klassningen tagits ut. Möjlighet att klassa flera stråk utgående från träningsdata från
bara en eller några få bilder är en förutsättning för att tekniken ska bli kostnadseffektiv.
Med nuvarande bildkvalitet finns alltså inte denna möjlighet. Särskilt fördelningen
mellan gran och tall som blir felaktig. Tre vägar runt detta problem finns. Antingen
installeras en kalibreringslampa inom bildramen, eller så används digital kamera vilket
krävre utvärdering av lämpliga kameror Det tredje alternativet är att genomföra
skattning av fördelning mellan gran och tall med snabb, manuell tolkning vid bildskärm.
Det sistnämnda ökar tidsåtgången för hela processen med ca 25%, men bedöms på kort
sikt vara ett attraktiv alternativ eftersom det möjliggör omedelbar tillämpning.
Stammar per hektar skattas med en noggrannhet som är jämförbar med subjektiv
fältinventering. Medelavvikelsen jämfört med referensdata låg på 16,7 %. Även
virkesvolym skattades relativt noggrant, efter indelning i två åldersgrupper. För bestånd
i åldern 40-69 år låg medelavvikelsen på 11,5 %, och för åldersgruppen 70-110 på 6,4
%. Noggrannheten för det dataset som analyserades här var alltså mycket god.
Medelavvikelsen skulle dock troligen öka till ca 15 % respektive 10 % vid utvärdering
på oberoende referensmaterial.
Flygskattning av andel gran, tall och löv gav vid jämförelse med beståndsvärden
skattade med objektivt fältinventering en medelavvikelse på 15 % för gran och 16 % för
tall. För löv hade andelarna avrundats till noll vid både objektiv fältinventering och i
existerande beståndsdata trots att de i flera fall översteg tio procent. Löv framträder
mycket tydligt i närinfrarött och klassas därför med hög noggrannhet, varför
flygskattningen för löv ter sig överlägsen objektiv såväl som subjektiv fältinventering.
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Andelen träd med 40-69% kronutglesning, samt andel döda och döende träd skattas med
god noggrannhet och är viktiga inte bara ur ekologisk synpunkt. De ger även en
indikation på låg tillväxt. En tredje viktig ekologisk variabel är förekomst av lövstråk,
vilken presenteras som kartinformation.
Preliminära kostnadsberäkningarna visar att kostnader för flygning, scanning och
ortorektifiering utgör ca 60 % av kostnaden. Tidsåtgången vid spektral klassning,
manuell tolkning och editering samt körning av den automatiserade process som
beräknar antalet träd och medelstorleken för varje trädslag inom bestånden utgör
resterande del. Totalt ligger kostnaden vid ca åtta kronor per hektar, och tekniken bör
alltså vara konkurrenskraftig jämfört med fältinventering. Detaljerade beräkningar kan
dock tas fram först när arbetsprocessen optimerats i samband med pre-operationell
tillämpning. På grund av att arbetet fick koncentreras på att lösa tekniska problem och
på normalisering för betraktningsvinkel kunde tillämpning över ett större område inte
demonstreras.
Normaliseringen för betraktningsvinkel kommer att kunna användas även för
satellitbilder när dessa når en upplösning som närmar sig flygbildernas. I satellitbilder
skiftar betraktningsvinkeln högst marginellt inom bilden, men mellan olika bilder kan
variationen vara stor eftersom satellitsensorn riktas ut åt sidorna med varierande vinkel
vid beställning av bilder. IKONOS, den satellit med högst upplösning idag, 4 meter
multispektralt (multispektrala våglängdsband krävs för skoglig klassning), når inte en
sådan upplösning att enskilda träd urskiljes vilket är en förutsättning för det
angreppssätt som används här.
Av specifikt intresse på lite längre sikt är förändringsstudier baserade på digitala
flygbilder över samma område med 10-20 års mellanrum. Krontäckets utveckling kan
med förändringsstudier dokumenteras med hög precision. Variabler som förändringar i
kronslutenhet, kronstorlek och antal träd kan troligen relateras direkt till tillväxten. Om
bilderna tas vid samma tid på året och dagen kan troligen också färgförändringar
relateras till tillväxtförhållanden. Helt klart är att förändringar i trädslagsfördelning,
lövstråk, kronutglesning (med dess koppling till tillväxt) och andelen döda träd ger
ekologisk information av stort värde.
Fortsatt arbete inom området bör inriktas på operativ tillämpning av tekniken, och på
förändringsstudier med särskild vikt på sambandet mellan till exempel tillväxt,
virkesvolym och hälsostatus å ena sidan och förändringar i kronskiktet å andra.
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1. Introduktion
1.1

Bakgrund

Det under 1998 avrapporterade flygbildsprojektet resulterade i automatiserad
bildbehandlingsteknik för beståndsvis skattning av skogsproduktions- och
naturvårdsvariabler. Tekniken möjliggör identifiering av alla träd som enskilda objekt.
Därmed kan information om varje objekts trädslag och storlek utnyttjas i bestämningen
av skogsvariabler för beståndet.
Skattningen av skogliga bestånds- och naturvårdsvariabler utförs med scannade och
ortorektifierade IR-färgflygbilder. Teknik hade utvecklades för skattning av
trädslagsfördelning, antal döda träd, virkesvolym, fördelningen av träd i olika
kronstorleksklasser, kronslutenhet och kronutglesning.
Noggrannheten vid skattning av dessa variabler utvärderades på ett mindre
referensmaterial. För virkesvolym var noggrannheten hög, liksom för löpande tillväxt
förutsatt att information om beståndets ålder hämtades från beståndsdata. Även för
trädslagsfördelning var noggrannheten lovande, om än något lägre. Det statistiska
material som fanns tillgängligt i form av fältmätta referensbestånd var emellertid
begränsat. Utvärdering och eventuellt justering med hjälp av ett större antal
referensbestånd återstod.

1.2. Målsättning
Metodiken nådde alltså i stora delar en pre-operationell nivå i det projekt som
avslutades under våren 1998. Syftet här var att med följande delmål föra fram tekniken
till operativ tillämpbarhet:
•

Att fullfölja metodutvecklingen i de delar som inte kunde inkluderas i det tidigare
projektet, och att verifiera utvecklade skattningsmodeller på ett adekvat statistiskt
material.

•

Att demonstrera tekniken över två mindre områden (totalt ca 10.000 ha), att utarbeta
effektiva arbetsrutiner och att bedöma metodens kostnadseffektivitet.

4

Digital Flygbildsteknik för Uthållig Skogsskötsel

IVL rapport B1402

1.3. Data och Material
1.3.1 Flygfotografering
Under september 1998 flygfotograferades ett ca 15 000 ha stort område norr om
Långshyttan i Södra Dalarna av Metria. Originalskalan var 1:15.000 och upplösningen
efter digitalisering 3 dm. Överlappningen vid flygningen var i enlighet med våra
rekommendationer 30% mellan stråken och 60% mellan bilder i samma stråk.
Flygningen genererade 79 diapositiv varav 30 st valdes ut för ortorektifiering. Den sena
fotograferingstidpunkten har sin grund i vädret under sommaren 1998 vilket
omöjliggjorde flygning direkt efter projektstart i slutet av augusti. Bildernas kvalitet har
inte märkbart påverkats av den sena tidpunkten, men identifiering av lövträd har delvis
baserats på träd som gulnat.
Behovet av högsta möjliga bildkvalitet betonades vid beställningen. Särskilt
diskuterades önskemålet att så långt möjligt reducera färgskillnader mellan bilder och
mellan stråk.
Flygstråken täcker ett sammanhängande skogsområde som ägs av Korsnäs AB och
sorterar under Stjärnsunds bevakning. Terrängen är relativt kuperad med hög andel
barrskog med inslag av löv i stråk och småbestånd, främst i blötare delar av
undersökningsområdet och i ungskogar. Området har en relativt normalfördelad
åldersfördelning med en stor uppblandning av små och stora bestånd.
Under sommaren 1999 flygfotograferades även MoDo:s område i Brattåker, ca 3.000
ha. Avsikten var att demonstrera tekniken även för detta område. Det arbete som utförts
har dock varit koncentrerat till Långshyttan.
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Undersökningsområdet; ca 2400 ha skogsmark, Långshyttan Dalarna. Flygbilder finns dock
över hela området med ”triangeln” och sjöarna i söder som gräns.

1.3.2 Fältmaterial
Under oktober 1998 genomfördes fältdatainsamling i en del av undersökningsområdet,
varvid ca 60 st referensbestånd inventerades, inom en area täckt av 12 flygbilder. De
inventerade bestånden hade i förväg valts ut i den norra delen av respektive flygbild för
att säkerställa att hela beståndet fanns inom en flygbild och i den del av flygbilden där
belysningsförhållandena möjliggjorde en optimal klassning av trädslag etc.
Kartläggningen blir ändå heltäckande i och med att flygbilderna överlappar varandra.
Inom dessa bestånd togs minst 4 provytor, flera ytor i större bestånd, och med försök att
sprida inventeringen till så varierande bestånd som möjligt både avseende ålder,
volymsfördelningar och trädslagsblandningar. Det fältinventerade bestånden kom att
fungera som klassningsreferens och även utvärderingsreferens i ett senare skede av
projektet. Referensbestånden finns lokaliserade inom ett 2 400 ha stort område vilket
omfattar ca 12 flygbilder och i fält mättes höjd, ålder, och volym på ett antal provytor.
Provytornas position fastställdes med dGPS med realtidsmottagning med en skattad
noggrannhet på 2-3 meter.
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2. Bilddatahantering
Bilderna har en storlek på ungefär 180 Mb styck. De läggs efter skattning av
beståndsvariabler samman i en bildmosaik. Att bildmosaiken inte sammanställs innan
man genomför klassning och bildkompensation har sin grund i att processtiderna skulle
bli alltför långa. Ett annat skäl är de ljusmässiga skillnaderna inom bilderna vilka kan
vara stora. Klassningarna bör separeras till delar av en flygbild, i en nordlig, central och
två sidobilder. Se skiss för denna uppdelning nedan.

Figur 2.

Exempel på bilduppdelning för förbättrade klassningsresultat

Denna ’klippning’ i bilden görs manuellt. Vid operativ tillämpning kan den
automatiseras för att ytterligare minska operatörstiden. Uppdelningen bygger på att
betraktningsvinkeln har en viss inverkan inte bara på trädkronans form utan också på
färgen i den solbelysta delen av kronan. Trots att ingen tydlig skillnad i färg på
solbelysta krondelar i olika delar av bilden kunde uppmätas, blev alltså resultatet bättre
med detta tillvägagångssätt. Det stämmer också med forskning rörande trädkronors
ljusreflektion i olika riktningar (t.ex. Kleman 1987).
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3. Spektral klassning av trädslag
3.1

”Träningsprocessen”

En förutsättning för att tekniken ska vara kostnadseffektiv är att kalibreringsdata från en
eller några få bilder kan användas för klassning av flera bildstråk. Bild 304 valdes ut
som masterbild, och referensträd för s.k. ”träning” av den spektrala
klassningsalgoritmen togs ut. Dessa träd användes sedan för att klassificera även de
andra bilderna. Bildkanterna skars bort enligt den metodik som definierades i den
tidigare rapporten. I masterbilden togs ca 300 referensträd ut. En mindre del, speciellt
yngre träd, togs ut som sammanslagna grupper. Träd togs ut i fyra delar av bild 304;
mitt, norr, öst och väst.
I andra bilder som valts ut för noggrannhetskontroll räcker ett antal av ca 80
referensträd och referensytor. Tidsåtgången är 80 träd per dag. Arbetet utförs vid
bildskärmen.
Endast ’rena’ solbelysta delar av trädkronorna tas med, alltså inga skuggropar. Bara ett
begränsat antal av de pixlar som börjar bli svagt skuggade i kanterna inkluderas. Denna
del av arbetet kommer att vara tidskrävande även vid operationell tillämpning.
Referensträdens kronor måste avgränsas manuellt, och stor noggrannhet måste läggas
vid att endast solbelysta delar av kronan inkluderas. Dessutom behövs referensobjekt
också för ett antal markklasser. Som framgår nedan bör även kronutglesningen
bedömas. Detta inte därför att skogsskadebedömning alltid är nödvändig utan för att
utglesade kronor får en avvikande färg i bilderna och orsakar felklassning om inte
utglesade barrträd får utgöra en egen klass.
De klasser för vilka referensträd och referensytor bör tas ut är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Äldre gran, över ca 60 år, kronutgl 0-25%,
Äldre tall, över ca 60 år, kronutgl 0-25%,
Tydligt utglesade delar av grankronor
Tydligt utglesade delar av tallkronor
Lövträd som tappat löven (beroende på det sena flygdatumet)
Lövträd som inte tappat löven
Döda granar och tallar (i samma klass)
Yngre gran (ca 20 år)
Yngre tall (ca 20 år)
Skugga
Skugga norrsluttning i västra delen
Svagt skuggade grandelar
Svagt skuggade talldelar
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Svagt skuggade lövdelar
Svagt skuggade klippdelar
Klippkanter
Klippor
Friskt gräs
Torrt gräs
Barmark
Svartmyr (fuktig, svart i bilden)
Gulmyr (relativt torr, gul i bilden)
Väg
Vatten

Figur 3.

Del av masterbilden, med avgränsade referensträd. Färgskillnaderna mellan gran och tall
framgår tydligt, med röd gran till vänster och mer blågrå tall till i det högra beståndet. Mitt i
bilden, vid hyggeskanten, syns ett blått, dött träd.
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Del av klassad bild med beståndsgränser

De avgränsade referensträden sammanställs i en s.k. ”signaturfil” i Erdas Imagine.
Träden inom en klass, t.ex. äldre gran slås samman så att antalet ”signaturer begränsas.
Detta är nödvändigt för en lyckad klassning. Klasserna ovan utgör egna klasser i
klassningsprocessen, men flera av dem erhåller samma värde i resultatbilden. Till
exempel får gammal och ung gran samma värde och slås därmed samman till klassen
gran i slutresultatet. Sammanblandningen mellan gammal och ung gran blir annars för
stor. Detta gäller även för flera andra klasser. Det stora flertalet av markklasserna
erhåller också samma värde i resultatbilden, så att endast en klass t.ex. med namnet
”mark” erhålls.

3.2

Klassningresultat

När hela bilden klassades med träningsytor endast från en begränsad del av bilden, blev
resultatet relativt dåligt. Färgförändringarna inom bilden var så stora även med den nya
kameran (med smalare vinkel) att felklassningarna i de delar av bilden där inga
referensytor använts blir omfatttande.
När bilden klassas med träningsytor från hela bilden blir resultatet betydligt bättre, men
fortfarande förekommer felklassningar i delar av bilden, vilket resulterar något låga
noggrannheter för vissa klasser (Tabell 1). Till exempel tar tallklassen över för mycket
utåt kanterna, och granklassen i mitten. Dessutom blir lövträdsklassen i den östra delen
av bilden överskattad. Dessa fel uppstår oavsett om t.ex. gran från de olika delarna av
bilden behandlas som egna klasser i signaturfilen, eller om de slås ihop till en enda
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granklass för hela bilden (innehållande signaturstatistik
Sammafattningsvis är dock klassningsnoggrannheten god.
Tabell 1.

från

ca

50

träd)

Förväxlingsmatris för trädklasserna i masterbilden vid klassning med träningsytor från hela
bilden.
Flygbildsklassning
Gran

Tall

Utglesat

Gran

47

6

Tall

1

32

Ref Utglesat
Löv

4

Löv

Döda träd Antal träd Korrekt klassat
2

55

85,5

7

3

43

74,4

3

29

2

36

80,6

2

1

39

46

84,8

9

9

100

189

Döda träd
Antal träd
Korrekt
klassat

2

52

43

37

46

11

90,4

74,4

78,4

84,8

81,8

82,5

Bäst resultat erhölls när bilden delades in i fyra delar som klassades enbart baserat på
träningsytor från den egna delen (se Tabell 2). Ett visst arbete måste även i detta fallet
läggas ner på att ”vikta” de olika klasserna, särskilt viktningen mellan gran och tall
kräver omsorg, så att dessa klasser blir så bra indelade som möjligt i bilddelarna; mitt,
norr, öst, väst. Viktningarna justerades i 8-9 klassningsförsök, innan de lades fast för
användning också på andra bilder. Under dessa försök lades också nya klasser till
efterhand som behovet av sådana framgick. De viktigaste justeringarna var att vikta ner
tall (utom i mitten), vikta upp svag skugga, och vikta ner utglesning.
Med fyrdelad klassning går det också att justera storleken på träden i den västra delen
genom att vikta ner skuggklasserna där. Träden blir där lätt för små med den solvinkel
man hade vid flygningen. Detta måste dock göras med försiktighet eftersom det kan
motverka effekten av den senare kompensationen för betraktningsvinkel.
Generellt sett är det största problemet felklassningar mellan trädklasser och
markklasser. Speciellt ytor som är mer eller mindre skuggade blir felklassade. I nuläget
överklassas trädklasserna medvetet så att öppen mark ofta klassas som tall, gran, löv,
utglesat eller dött. Få gräs eller barmarkspixlar återfinns i skogen. Öppen mark editeras
sedan bort manuellt, i en process som tar knappt en timme per bild.
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Förväxlingsmatris för trädklasserna vid klassning av fyra separata bilddelar med
träningsytor enbart från respektive bilddel.
flygbildsklassning
Gran

Tall

Utglesat

Löv

Döda träd Antal träd Korrekt klassat

Gran

46

9

Tall

3

32

11

1

32

1

1

44

Ref Utglesat
Löv
Döda träd
Antal träd
Korrekt
klassat

3.3

55

83,6

46

69,6

36

88,9

45

97,8

8

8

100

190

2

49

42

44

45

10

93,9

76,2

72,7

97,8

80

85,3

Utglesningsklasser

Klassningen av kronutglesning har här inte motiverats av ett behov av
skogsskadekartläggning, utan för att kronan hos gran och tall erhåller en avvikande färg
när utglesningen ökar. Gran och tall kan då inte särskiljas spektralt. För att reducera
felklassning mellan gran och tall måste alltså träd med kronutglesning behandlas med en
speciell process.
Signaturerna för utglesade delar av grankronor och för utglesade delar av tallkronor
behölls skilda men i resultatbilden åsattes de därför samma gråton och slogs alltså
samman till en klass. Ofta fanns emellertid även en del inom kronan som var fullbarrad
och kunde klassas korrekt med avseende på separeringen av gran och tall.
Det faktum att utglesad gran inte kunde separeras från utglesad tall orsakade problem i
den beståndsvisa trädslagsskattning som följer på den spektrala klassningen. I den
tidigare funktionen för trädslagsbestämning inom ett objekt (träd) bestämdes objektets
trädslag efter den dominerande klassen inom objektet. I objekt som dominerades av
klassen ”utglesat” kunde trädslaget därför inte bestämmas.
Den friska delen av kronan i ett träd bör därför bestämma trädslaget för objektet. Den
majoritetsfiltrering som tidigare har låtit det dominerande trädslaget inom ett objekt ta
över hela objektet avsågs därför modifieras i syfte att i de fall då trädet domineras av
klassen Utglesat låta den näst största klassen bli trädslag istället. Här uppstod tekniska
problem. Ett sådant angreppssätt lät sig inte göras med de funktioner som idag kan
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utnyttjas för att bygga AML-script i Arc/Info. Olika tekniska om- och genvägar har
provats, men i nuläget har en något enklare lösning fått accepteras. De trädobjekt som
domineras av klassen Utglesat erhåller som trädslag den trädslagsklass som dominerar i
de friska objekten inom beståndet. De avvikelser mellan flygskattning och referens som
återfanns orsakas möjligen till en del av att detta antagande inte alltid är sant. Samtidigt
är det så att det trots allt är i få bestånd som en stor andel av träden domineras av
klassen Utglesat.

3.4

Övriga klassningsproblem

Som nämnts har trädslagsklasserna medvetet överklassats för att inte markklasserna ska
vinna intrång i trädobjekten. Därför förekommer särskilt klassen Döda träd ofta på
barmarksytor. Även andra trädslagsklasser förekommer på lätt skuggade markpartier.
Försöken att spektralt skilja på Döda träd och klippytor, vägavsnitt, stenar m.m. har inte
fungerat, och i skuggade barmarkspartier har vi heller inte lyckats eliminera
förväxlingen av barmark och de olika trädslagsklasserna. Detta problem löses dock
genom att barmarksområden relativt snabbt kan avgränsas manuellt på bildskärmen,
som tidigare nämnts.
Klassen torrt gräs tar ofta över även i trädobjekten. Särskilt utglesade partier förväxlas.
Klassen används därför inte. Torrt gräs på öppen mark blir nu tall och utglesning och
måste därför editeras manuellt.
Att försöka klassa mark i planteringar, som tidigare blev tall och gran, gick inte. Mark
tog då över även i trädobjekten. Klassen används alltså inte utan det får bli en del extra
tall i glesa planteringar. Det mesta kan editeras bort om flygbilden finns tillgänglig
bredvid under editeringen.
Vattenväxter gick inte att skilja från träd och gräs, utan skiftade i många färger. Klassen
togs bort och dessa ytor (endast ett fåtal inom bildmosaiken) editeras nu manuellt.
Myr förekommer felaktigt i en del skuggade ytor. Myrklassen sätts nu till skugga i
slutskedet vilket eliminerar problemet.

3.5

Klassning av fler bilder

Baserat på träningsytorna från masterbilden klassades även åtta andra bilder i området,
fördelade på tre olika flygbildsstråk. För två av dem har noggrannhetsutvärdering
utförts. Tabell 3 visar klassningsresultatet för bild 307 som låg i samma stråk som
masterbilden. Klassningsnoggrannheten för trädslagsklasserna når nästan samma nivå
som i masterbilden. För bild 207 som låg i grannstråket sjönk klassningsnoggrannheten
till 75,8 %. Av den klassade bildmosaiken framgör att kanterna i stråk 2 och 4 har
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klassats annorlunda än stråk 3, vilken innehåller bild 304 där träningsytorna tagits ut.
Trots att vikten av att erhålla så homogen färgsättning som möjligt underströks vid
beställningen, och trots att det med ögat är svårt att urskilja färgskillnader mellan
stråken, så har alltså stråk 2 och 4 andra färgsättningar än stråk 3. Figur 5 visar en
mosaik av klassade bilder över delar av studieområdet
Tabell 3: Förväxlingsmatris för bild 307 i samma stråk som masterbilden (304).
Flygbildsklassning
Gran

Tall

Utglesat

Gran

15

4

Tall

2

16

1

2

7

Ref Utglesat
Löv

Löv

Dött

Korrekt
klassat

19

78,9

19

84,2

10

70

16

75

10

10

100

74

1

4

12

Dött
Antal träd

Antal träd Korrekt
klassat

21

22

8

12

11

71,4

72,7

87,5

100

90,9

81,1

Tabell 4: Förväxlingsmatris för bild 207, EJ i samma stråk som masterbilden (304).
Flygbildsklassning
Gran

Tall

Utglesat

Gran

29

5

Tall

15

33

Utglesat

2

2

1

2

Ref Löv

Löv

Dött

34

85,3

50

66

12

58,3

19

84,2

9

9

100

18

10

124

88,9

90

2
7

1
16

Dött
Antal träd
Korrekt
klassat

47

42

61,7

78,6

Antal träd Korrekt
klassat

7

14

75,8
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Vissa klasser har i delar av stråk 2 och 4 blivit över- eller underskattade. Om
färgsättningen hade varit likartad i stråken skulle också klassningsresultatet ha varit
likartat.

3.6

Editering

Manuell editering på bildskärm krävs för att avgränsa öppna marker och sätta dem till
en gemensam ”icke-skoglig klass”. Detta tar ca en timme per bild och kan alltså utföras
till en rimlig kostnad. I denna process editeras också yngre, glesare bestånd där dött och
utglesat på skuggad mark sätts till skugga. Tillvägagångssättet är att utvalda områden
avgränsas med ett ritverktyg i Erdas Imagine. Inom de avgränsade områdena, t.ex. vägar
och öppna marker, sätts vissa klasser till nya värden. Oftast innebär detta att felklassade
tallar och döda träd sätt till en klass för öppen mark. Vidare avgränsas glesa planteringar
där vissa markavsnitt blivit utglesat och dött. Dessa två klasser sätts sedan om till öppen
mark. Även vattenväxter bör i de fall de förekommer editeras.
Ett alternativ till detta skulle kunna vara att bara klassa under skogsmask tagen från
skogskartan. Beståndsgränserna bör konverteras från arc-vektorer till AOI:n, inom vilka
klassningen utförs. Övrig mark sätts till svart. Detta tillvägagångssätt har ännu inte
testats. All editering kan inte ersättas med detta angreppssätt, eftersom glesa
planteringar och i vissa fall glesa äldre bestånd på klippmark måste editeras.

4. Hantering av bestånd och trädobjekt
Hanteringen av klassat bildmaterial, utsnitt av bestånd och resultat i form av genererade
tabelldata sker i Arc/Info miljö på Unix. Arc/Info har möjligheter till visualisering men
resultatkvaliteten förbättras betydligt med ett bildbehandlingsinstrument som är mer
lämpat för presentation, t ex Erdas Imagine. Programvara för bildbehandling är också
nödvändig i steget innan; klassningen av de digitala flygbilderna.
De olika stegen kan sammanfattas i punkterna:
1. Klippning av beståndspolygoner efter hörnpunkterna av den rastrerade flygbilden
2. Beståndsurvalet baserat på de bestånd som fallit inom gällande ’hörnkoordinat’,
väljs nu ut via det kriterium som ställts mot skogstabellen; här har ålderskriteriet
använts – t ex bestånd i åldrarna 60 – 110 år.
3. Analyssekvensen där bestånd kommer att analyseras ett och ett i en loop där
följande sker
•

utsortering efter trädslag, dvs resultat från klassningen av flygbilden.

•

bortsortering av objekt som har en klassad krontäckningsyta mindre än 1 m2, dvs som
kan antas vara mindre individer, delar av ett oregelbundet grenverk eller annat brus

15

Digital Flygbildsteknik för Uthållig Skogsskötsel

•

IVL rapport B1402

majoritetsfiltrering, där den klass som majoriteten av objektets pixlar tilldelats anger
vilken trädslagsklass som hela objektet kommer att få.

Dessa steg är generaliserade men visar på vilka insatser som har varit mest
arbetskrävande. Svårigheterna och de framtagna lösningarna sammanfattas kort nedan.

4.1

Klippning av beståndsgränser

För att göra det möjligt att behandla klassade flygbilder i processen har dessa inte satts
samman till en mosaik av bilder. Detta skulle som tidigare nämnts förlänga
processtiden. Dessutom är kanteffekter i bilderna beroende på skillnader i de olika
delarna av bilden. Kompensationen för betraktningsvinkel försvåras i en
sammanhängande mosaik. Klippningsfunktionen begränsar antalet ingående bestånd då
bestånd som till del ligger utanför gränsen inte kommer att behandlas. Den funktion som
i nuläget används exkluderar alltså bestånd som korsas av bildkanten.
En funktion som processar ena hälften av ett bestånd i ena bilden, och andra hälften i
grannbilden varefter ett medelvärde för beståndsparametrarna beräknas kan göras så
enkel att två eller flera kolumner läggs till i beståndstabellen istället för en, varefter
medelvärden för basvariablerna beräknas (se kap 6). En sådan funktion har dock inte
kunnat tas fram inom ramen för föreliggande projekt.

4.2

Beståndsurval genom ålderskategorier

Att använda sig av urvalskriterier för att avgränsa utredningsmaterialet ger operatören
möjlighet att själv rikta sin undersökning till ett speciellt avsnitt gällande ålder,
volymskriterier eller andra kriterier som är av intresse. Naturligt är ju att man studerar
avverkningsmogna områden, områden med gallringsbehov, röjningsbehov etc.
Urvalskriterierna bygger på att det redan finns data registrerat i skogstabellen
tillhörande bestånden, d.v.s urvalet sker på tidigare registreringar och den nya
informationen uppgraderar skogstabellen.
Processen behandlar bestånden ett och ett och samlar statistik avseende klasstillhörighet
i ASCII-format vilket gör att informationen lätt kan hanteras i olika typer av databaser,
t.ex. i skogstabeller.
Mycket tid har lagts på att göra processen så automatiserad så möjligt. Indata i form av
klassade bilder, skogstabell, åldersurval etc., definieras i början, men därefter löper
processen utan ytterligare behov av ytterligare uppgifter från operatören. I nuläget
avbryts processen när fel uppstår, t.ex. om data saknas i skogstabellen, eller om värdena
blir orimliga. Vid operativ användning kommer processen att löpa vidare, med en
listning av de bestånd för vilka beräkningarna inte fullföljts.
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Figur 5.

Tre av bilderna i den klassade bildmosaiken.

Figur 6.

Resultatfigur av analyssekvens producerande kartor, dessa förstörs efter genomförd process
för att minska utrymmesanvändningen vid varje beräkning.
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5. Kompensation för betraktningsvinkel
5.1

Betraktningsvinkel - kronstorlek

Från den spektrala klassningen skapas vektordata där varje träd utgör ett objekt, med
data om storlek, omkrets och trädslag. Innan beståndsinformation om medelkronstorlek,
krontäckning etc. beräknas måste normalisering för betraktningsvinkeln utföras. I
Grangärdeprojektet, föregångare till föreliggande projekt, applicerades en
tvådimensionell normaliseringsfunktion för betraktningsvinkelns inverkan på
trädstorleken. Denna funktion var giltig endast för Grangärdebilderna, med den
solvinkel som förelåg då. Den visade sig också vara alltför grov för att ge tillräcklig god
korrigering för ett större material. I Grangärde låg huvuddelen av referensbestånden i
mitten av bilden eller halvvägs mot bildkanten. När bestånd längre ut mot bildsidan
också förelåg, gav funktionen alltför stora fel. Det angreppssätt som användes för
Grangärde var att mäta storleken på träd spridda över bilden. Dessa träd bedömdes med
stereotolkning vara lika stora. Därefter mättes storleken i enkelbild, där alltså träd som
var lokaliserade närmare bildkanten betraktades från sidan istället för rakt uppifrån och
därmed hade en större yta i bilden. Bedömningen med stereotolkning var troligen alltför
osäker. Angreppssättet resulterade nämligen i en ickelinjär funktion som ökade alltmer
ju närmare bildkanten trädet låg. Vid mätning på trädmodeller visade sig det verkliga
förhållandet vara det omvända. Korrektionen var ickelinjär, men ökade mest nära
bildcentrum för att plana ut något mot bildkanterna.
För att erhålla en matematiskt noggrann approximering av trädstorlekens beroende av
betraktningsvinkelns utvidgades mätningarna på trädmodeller. En svårighet var att
trädstorlekens ökning påverkas mycket av trädets form. Detta beroende på att endast
trädens solbelysta del klassas i spektralklassningen (se föregående kapitel). Granens
spetsigare krona ger en betydligt större ökning av trädytan i bilden jämfört med tallens
plattare krontopp för vilken en större del är solbelyst. Däremot sträcker sig granens
krona längre ner mot marken.
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Till vänster proportionerna på de normalkronor för gran och tall som definierades med
hjälp av ett stort antal fältfotografier. Till höger en skiss på tallens krona betraktad från 0°,
7°, 14° och 22° graders betraktningsvinkel mot norr, nordöst och öst sett från bildcentrum.
Den ljusa delen av kronan är solbelyst, den mörka skuggad.

Tall, effekt av betraktningsvinkel på kronstorlek
vid 45 graders solhöjd

Gran, effekt av betraktningsvinkel på
kronstorlek vid 45 graders solhöjd
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90 gr mot solriktn
120 gr mot solriktn
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0

0
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0
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betraktningsvinke l i gra der från
nadir
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Tall, effekt av betraktningsvinkel på kronstorlek
vid 30 graders solhöjd

Gran, effekt av betraktningsvinkel på
kronstorlek vid 30 graders solhöjd
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45 gr mot solriktn
90 gr mot solriktn
120 gr mot solriktn
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45 gr mot solriktn
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120 gr mot solriktn
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0
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Figur 8.

45 gr mot solriktn

200

90 gr mot solriktn.
120 gr mot solriktn

100

0 gr mot solriktn

300

45 gr mot solriktn.

200

7
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22

betraktningsvinkel i grader från nadir

Effekten av ökande betraktningsvinkel för på storlek av betraktad solbelyst yta på gran och
tall med genomsnittlig kronform. Mätningar på modeller i skala 1:100 av gran och tall.
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0°° mot solriktning
Storleksökning
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45°° mot solriktning

300
90°° mot solriktning
200

100

0
120°° mot solriktning

Solriktning

Figur 9.

Modellmätningarna resulterade i en yta beskrivande förändring i storlek av betraktad
solbelyst yta på gran (se ovan) och tall för den nordösta fjärdedelen av flygbilden. För den
nordvästa fjärdedelen är ytan densamma men spegelvänd. De två södra delarna
analyserades ej.

Figur 8 beskriver den uppmätta förändringen av betraktad, solbelyst yta vid olika
betraktningsvinklar för gran och tall, vid de två olika solhöjderna, 30° och 45°. Vid 30°
solhöjd, som för bilderna från Långshyttan, ökar storleken för gran med över 350 % vid
22° vinkel i solriktningen, medan den för tall ökar med drygt 150%.
För att erhålla så realistiska modeller av genomsnittsgranens och genomsnittstallens
kronform avgränsades femton granar och femton tallar över fyrtio års ålder i fotografier
tagna i fält. Genomsnittlig kronbredd och kronhöjd bestämdes, och stor vikt lades på att
få en så representativ bild av krontoppens form som möjligt. Därefter framställdes
modeller i skala 1:100 i trä. Den solbelysta delen vid solhöjder på 30° och 45°
(simulerad med en stark lampa) målades vit, och därefter mättes hur stor del av den
solbelysta ytan som var synlig vid olika betraktningsvinklar. Mätningar utfördes för 0°,
7° 14° och 22° (22° motsvarar vinkeln vid bildkant med den kamera som användes) i
solens längdriktning, samt vid 45°, 90° och 120° från solens längdriktning. Vid 90°
betraktades modellen alltså rakt från sidan vid 0°, 7°, 14° och 22°,varvid drygt hälften
av trädet var solbelyst, knappt hälften var skuggsida. Figur 7 illustrerar hur kronans
form hos ett träd förändras när den betraktas i olika vinklar
Skillnaden mellan trädslagen är alltså väsentlig, varför två olika korrektionsekvationer
bör appliceras för gran och tall. Björk, det i Långshyttan dominerande lövträdslaget, har
en kronform som ligger relativt nära tallens, varför tallkorrektionen applicerades också
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på lövträd. Vid eventuell operationell användningbör dock en eller fler funktioner för
lövträdslagen tas fram.
Investigation: MagnusL2 (PLS, Comp=2)
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Figur 10a.
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: den ickelinjära matematiska yta som bäst beskriver hur betraktad solbelyst yta på gran
förändras med varierande betraktningsvinkel, enligt mätningarna presenterade i Figur 7
(ekv. 1). 10b: Den ickelinjära matematiska ytan för tall (ekv 2.

För att kunna korrigera för betraktningsvinkelns inverkan på storleken av betraktad
solbelyst yta på trädet måste först vinkeln mellan solens normal (i det här fallet 0° nord)
och trädets position beräknas, liksom betraktningsvinkeln (vinkeln mellan nadir och en
linje mellan kameran och objektet). Detta utförs med följande två ekvationer.
G = arctan(∆x/∆y)*180/π
Där:
G = trädpositionens gradavvikelse i förhållande till solriktningen (solen står i detta fall rakt i
syd)
∆x = avstånd mellan trädobjektets x-koordinat och bildcentrums x-koordinat,
∆y = avstånd mellan trädobjektets y-koordinat och bildcentrums y-koordinat,

B = arctan√ ∆x2 + ∆y2 / f
Där:
B = betraktningvinkel från nadir
f = flyghöjd

Figur 10 visar de bästa matematiska approximeringarna av storleksförändringen
uppmätt med modellobjekt. Applicerad för att beräkna en ny kronstorlek som den skulle
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ha varit om trädet hade stått i bildcentrum (alltså kronstorlek sedd rakt uppifrån), blir
normaliseringen för gran:
Sn = So /(14.3+α*B-0.186*G-β*B2-0.102*B*G)
Där
Sn = korrigerad storlek av solbelyst yta på trädet, som den skulle ha varit vid bildcentrum
So = okorrigerad storlek av solbelyst yta på trädet.
α = koefficient
β = koefficient

och för tall (här även applicerad på lövträd, d.v.s huvudsakligen björk):
Sn = So /(4,591+α*B-0.072*G-β*B2-0.044*B*G)
Dessa beräkningar utförs för varje trädobjekt i beståndet. Därefter vidtar beräkningen av
antalet trädobjekt per trädslag, samt medelstorleken per trädslag.

5.2

Betraktningsvinkel - färg

Betraktningsvinkeln har otvetydigt en spektral effekt för trädet som helhet, genom att
andelen av kronans solbelysta respektive skuggade del ändras. För solbelysta pixlar
finns visserligen en liten variation, vilket visas av att fördelningen mellan gran och tall
skiftar något mellan olika delar av bilden (därför den fyrdelade klassning som beskrivs i
kapitel 3) men den är för liten för att kunna påvisas med mätningar i bildmaterialet.
Eftersom endast solbelysta pixlar klassas (endast där föreligger en spektral skillnad
mellan trädslagen) har därför ingen ytterligare normalisering av betraktningsvinkelns
spektrala effekt utvecklats.
När trädets skuggsida betraktas, vid en vinkel av mer 90 mot solvinkeln, inträder dock
en drastisk förändring. En minskande del av den betraktade ytan är solbelyst, men
däremot blir trädets yttre delar istället genomlysta, vilket får en tydlig och egenartad
effekt på den spektrala signaturen. Dessa pixlar blir i stor utsträckning felklassade
eftersom det där inte finns någon möjlighet att skilja på gran, tall och löv (vilket det
heller inte finns i den ökande andelen skuggsida). Därav följer att endast den norra
halvan av varje bild kan klassificeras spektralt.

6. Träd i grupp
Efter den spektrala klassningen återfinns en del av träden i grupper som identifierats
som ett enda sammanhängande objekt. Särskilt ut mot kanterna i bilden hänger träden
ofta samman i grupper (se exempel i Figur 11). För att beräkna antalet träd inom
bestånden måste dessa grupper av träd kunna brytas ner till ett beräknat antal individer.
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Exemplifiering av problematiken med sammanhängande kluster av trädobjekt. Vid den
nödvändiga majoritetsfiltrering erhåller alla träden i trädgrupper samma trädslag. I
exemplet ovan blir felet dock mindre än vad första anblicken antyder, eftersom de träd som
i första steget klassats som utglesade egentligen är tallar. Efter majoritetsfiltreringen blir
därför endast ett av träden (en gran) felklassat. Dock kommer beräkningen av
medelkronutglesningen för beståndet att påverkas på ett negativt sätt.

Ett teoretiskt attraktivt angreppssätt vore att skapa en programfunktion som låter en linje
vandra över bilden i både x- och y-led, vilken identifierar små spektrala ’svackor’
mellan objekt och i varje sådan svacka lägger in en gräns mellan eventuellt
sammanhängande objekt. Problemet är att dessa svackor är mycket subtila eftersom de
ignorerats i den spektrala klassningen. Trädgrupperna visade sig vid detaljstudier inte
innehålla särskilt många ’svackor’ där träden enligt stereotolkning troligen borde
separeras. Både för enskilda träd och grupper av träd är dessutom objektformen så
varierande att detta angreppssätt skulle orsaka ett stort antal felbedömningar. Enskilda
träd skulle i många fall klassas som grupper av två eller tre på grund av att kilar i
grenverket orsakar en svacka i bilden, samtidigt som grupper av träd i många fall inte
uppvisar någon spektral svacka överhuvudtaget.
Därför valdes ett annat tillvägagångssätt vilket bedömdes ha en bättre potential. Cirka
100 referensträd av olika ålder mättes in vid eller mycket nära bildcentrum. Därvid
erhölls kurvor som visar genomsnittlig kronstorlek vid olika åldrar. Med hjälp av
kurvornas regressionsekvationer (se Figur 12) beräknas den referensstorlek vid
bildcentrum som gäller för det bestånd och den beståndsålder som bearbetas.
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Samband mellan kronstorlek (solbelyst klassificerad del) och ålder för gran, tall och löv
(huvudsakligen björk). Varje punkt representerar genomsnittet för ca 20 träd med åldrar
som hämtats från beståndsdata kopplat till skogskartan.

Därmed fanns en genomsnittsstorlek för solbelyst krondel för gran, tall och löv vid olika
åldrar (referensstorleken). Nästa steg var att bestämma gränsen för när ett objekt
troligen består av två eller fler träd snarare än ett enskilt träd. Efter studier av de
klassade bilderna och originalbilderna (stereotolkning i det senare fallet), sattes gränsen
vid 1,5 referensstorleken. När objektens storlek översteg denna gräns befanns den i
majoriteten av de studerade fallen bestå av två eller fler träd. Vid beräkningen av antalet
träd per trädslag inom ett bestånd beräknades antalet träd inom objekt som var 1,5
gånger större än referenstorleken till;
Antal träd i objektet = Objektstorleken / referensstorleken
avrundat till heltal (t.ex. 10,42 m2/2,85 m2 ger 4 träd).

7. Beräkning av basvariabler
Efter de normaliseringar och beräkningar som beskrivs ovan sammanställs för varje
bestånd ett set av basdata, för vidare analys. Dessa data används för skattning av
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virkesvolym, stammar per hektar och trädslagsfördelning. De basvariabler som beräknas
och listas för varje bestånd är
!
!
!
!
!
!
!
!

Antal granar
Antal tallar
Antal lövträd
Medelstorlek för gran
Medelstorlek för tall
Medelstorlek för lövträd
Antal träd med 40-70% kronutglesning
Antal döda/döende träd (>70% kronutglesning)

För närvarande utförs normalisering för betraktningsvinkel och efterföljande omräkning
av antalet träd i beståndet i Excel (utgående från antalet objekt och varje objekts
korrigerade storlek). Detta var nödvändigt för att snabbt kunna utvärdera resultaten av
normaliseringen och därefter noggrannheten vid skattning av beståndsvariabler. Ännu
återstår alltså att lägga in de nya normaliseringsfunktionerna i AML-scripten
(ARC/INFO-funktioner). Detta har på grund av budgetramen inte kunnat utföras i
föreliggande projekt.

8. Skattning av beståndsvariabler
De beståndsvariabler som skattas är:
Stammar per hektar
Virkesvolym
Trädslagsfördelning
Kronslutenhet
Döda eller döende träd
Kronutglesning
För skattningen av dessa variabler har sambandet mellan en eller flera basvariabler å
ena sidan och respektive beståndsvariabel å andra analyserats. För vissa
beståndsvariabler, såsom trädslagsfördelning, introduceras inga ytterligare
beräkningsfunktion annat än att antalet träd per trädslag delas med beståndets totala
antal träd. Detsamma gäller för andel träd med 40-70% kronutglesning, samt andel träd
med >70% kronutglesning (döda eller döende träd). För andra variabler har ett
mellansteg av funktioner av basvariabler varit nödvändiga, t.ex för stammar per hektar
och för virkesvolym. Vissa existerande beståndsdata utnyttjas också. För stammar per
hektar och för kronslutenhet hämtas beståndets storlek från beståndstabellen, och för
beräkning av virkesvolym delas bestånden in i två åldersgrupper, varför beståndets ålder
hämtas från beståndstabellen.

25

Digital Flygbildsteknik för Uthållig Skogsskötsel

IVL rapport B1402

Resultaten nedan baseras på jämförelser med beståndsdata från Korsnäs som referens.
Fältdata samlades in med objektiv inventering under sommaren 1998, men dessa
observationsytor låg i 60 bestånd utspridda över fyra flygstråk. När det visade sig vara
ogörligt att använda flygbilderna över hela området eftersom klassningsresultatet bara
blev bra i det stråk där referensträd till klassningen tagits ut (att skiljas från
observationsytorna), kunde analysen av noggrannheten vid skattning av
beståndsvariabler bara utvärderas i stråk tre. Där fanns 15 bestånd med observationsytor
vilket inte var tillräckligt många.
I det skedet genomfördes en undersökning av hur väl skattningarna från den objektiva
fältinventeringen stämde med data från Korsnäs beståndsdata, med hjälp av alla
observationsytor över hela området. Överensstämmelsen var hög för virkesvolym med
en medelavvikelse på 34 m3/ha, till största delen orsakad av några få outliers (se figur
11). Även för stammar per hektar var den hög, medan den för trädslagsfördelning var
sämre, med en genomsnittslig avvikelse på 15%. Ett antal bestånd hade avvikelser på
30-40% vilket visar på svårigheten med att bestämma trädslagsfördelningen även i fält.
Både med subjektiv och objektiv inventering förbigås emellanåt delar av bestånden med
avvikande trädslagsfördelning.
Vad gäller virkesvolym och stammar per hektar var alltså data från beståndstabellen av
sådan kvalitet att de kunde användas som referens, även om outliers förekom. För
trädslagsfördelning är det osäkert var felet var störst, i den objektiva fältinventeringen
eller i beståndstabellen. Klart är emellertid att stora fel förekommer och att detta
påverkar överensstämmelsen med flygskattade värden.

8.1

Stammar per hektar

Tidigt konstaterades att innan normalisering för betraktningsvinkelns inflytande på
trädens storlek, och beräkning av antalet träd i gruppobjekt, förelåg ingen som helst
korrelation mellan flygskattade stammar per hektar och stammar per hektar tagna från
referensen,
d.v.s beståndstabellen. Även när den gamla korrigeringen för
betraktningsvinkel applicerades var sambandet ej statistiskt signifikant.
Resultatet efter normaliseringarna presenteras i Figur 13. Överensstämmelsen är nu god.
RMSE (medelavvikelse) för stammar per hektar är 143 st/ha i intervallet (400-1190
stha) d.v.s 16,7%. Detta är ungefär lika mycket som avvikelsen mellan objektiv
fältinventering och data från beståndstabellen. Resultatet kan jämföras med
noggrannheten för fältinventering med relaskop, vilken är ca 15% (Ståhl, 1988, Ericsson
1984).
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Figur 13.

Överensstämmelsen mellan flygskattad st/ha och data från beståndstabellen. Som synes
underskattas antalet med flygskattning men med regressionsekvationen korrigeras för detta,
resulterande i en medelavvikelse för datasetet på 16.7%

Eftersom härskande och medhärskande träd syns i flygbilderna underskattas alltid
antalet träd. Detta korrigeras genom applicering av följande enkla ekvation, tagen från
regressionsekvationen i Figur 13.
Stammar per hektar = 2,053x
Där:
x = flygberäknat stamantal per hektar

Det bör noteras att tillämpning av denna och andra ekvationer som presenteras i
rapporten ger avsett resultat endast om den bakomliggande spektrala klassningen har
utförts på samma sätt som här. Detta gäller särskilt den s.k. hårdheten i klassningen, det
vill säga hur ’hårt’ träden har avgränsats (hur mycket av gränsen mot skugga och
skuggropar i kronorna som har tagits med).

8.2

Virkesvolym

Skattning av virkesvolym utfördes först på hela datasetet, med ett åldersspann på 40110 år. Resultaten var nedslående. Detta beror på att den information som står till hands
vid skattning av virkesvolym är st/ha, medelstorlek och kronslutenhet för vart och ett av
trädslagen (gran, tall och löv). Unga bestånd har hög stamtäthet och liten storlek,
resulterande i hög kronslutenhet, äldre bestånd har minskande stamtäthet och större

27

Digital Flygbildsteknik för Uthållig Skogsskötsel

IVL rapport B1402

medelstorlek. För unga bestånd ökar alltså virkesvolymen med högre stamtäthet och
kronslutenhet, medan detta inte självklart är fallet för äldre bestånd. I det studerade
materialet av äldre bestånd var det tvärtom så att virkesvolymen ökade med minskande
stamtäthet medan kronstorleken inte visade något samband varken med ökande
virkesvolym eller med, som man kunde väntat, minskande stamtäthet.
Tabell 5.

Skattningsfunktioner för virkesvolym, yngre bestånd (40-70 år)

Variabel flyg

Samband med timmervolym
(m3/ha) från beståndsdata

Flygskattad krontäckning

R2 = 0.42

Flygskattad stamtäthet (st/ha)

R2 = 0.45

Flygskattning:
St/ha (g+t+l) * medelstorlek (g+t+l/3)

R2 = 0.52

Den bästa skattningsfunktionen (sist i Tabell 5) gav en medelavvikelse gentemot
beståndsdata på 29.9 m3/ha, d.v.s 11,5 %. Det bör dock noteras att skattningen har
utförts på samma 16 referensbestånd i gruppen 40-70 år som användes för att utveckla
skattningsfunktionen. Om skattningen appliceras på ett oberoende dataset kommer
medelavvikelsen troligen att öka något. Enligt erfarenhet blir ökningen ca 20-30 %,
medelavvikelsen skulle alltså stiga upp till 14-15 %. Detta är fullt jämförbart med
subjektiv fältinventering, vilket ofta ger ca 15 % noggrannhet (Ståhl, 1988). Figur 14a
visar sambandet mellan den flygbaserade skattningsvariabeln och virkesvolym hämtad
från beståndsdata.
För äldre bestånd (>70 år) gav den skattningsvariabel som var bäst för gruppen 40-70 år
betydligt sämre resultat. Istället var det enkla sambandet mellan flygberäknad
stammar/ha och virkesvolym starkt. Figur 14b visar hur virkesvolymen ökade med
sjunkande antal stammat per hektar. Detta samband kommer naturligtvis att nå sin gräns
när man kommer ut på sämre mark och det är dessa sämre förhållanden som orsakar
sjunkande stamantal. Impedimentbestånd och möjligen produktiva bestånd med mycket
låg bonitet bör därför skattas separat. För den äldre beståndsgruppen var
medelavvikelsen mellan flygskattad virkesvolym och virkesvolym från beståndstabellen
21,5 m3/ha, eller 6,4 % (inkl. outlier). Överensstämmelsen var alltså mycket hög.
Återigen bör det noteras att om skattningen appliceras på ett oberoende dataset kommer
medelavvikelsen att öka, troligen till ca 10 %. Noggrannheten för äldre bestånd kan
trots det konstateras vara mycket god. En nivå på 10 % medelavvikelse jämfört med
beståndsdata är nästan anmärkningsvärt hög eftersom en viktig parameter saknas vid
flygskattningen, nämligen trädhöjd. Till viss del kan avsaknaden av höjdinformation
möjligen uppvägas av att antalet stammar per hektar troligen stämmer bättre med
verkligheten än vid subjektiv fältinventering.
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Sambandet mellan den flygbaserade skattningsvariabeln; St/ha för gran+tall+löv *
(medelstorlek för gran+tall+löv/3) och virkesvolym från beståndstabellen, åldersgrupp 4070 år. 14b: Sambandet mellan flygberäknad Stammar/ha och virkesvolym från
beståndstabellen, åldersgrupp >70 år.

8.3

Trädslagsfördelning

Skattningar av trädslagsfördelning har som nämnts tidigare ett relativt högt medelfel
även med objektiv och subjektiv fältinventering. Antalet observationsytor per bestånd
vid objektiv fältinventering måste vara högt för att nå hög noggrannhet, och vid
subjektiv inventering måste alla beståndets delar genomkorsas, vilket ökar kostnaden.
I föreliggande material var medelavvikelsen mellan objektiv fältinventering och
beståndsdata för trädslagsfördelning förhållandevis högt. Detta försvårar analysen av
hur noggrann flygskattningen var. Vid fältinventeringen togs minst 4 provytor ut i varje
bestånd, flera ytor i större bestånd, men trots det kan felet där vara lika stort som för
data i beståndstabellen vilken skattats med subjektiv fältinventering.
Som synes i Figur 15 var spridningen vid jämförelse mellan flygskattad andel gran/tall
och beståndsdata avsevärd. Dock var spridningen nästan lika stor vid jämförelse mellan
fältinventeringen och beståndsdata. Medelavvikelsen var för flygskattad gran 18,3 %
och för tall 18,6%.
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Granandel/tallandel från beståndstabell ställd mot flygbildsskattad granandel.
Medelavvikelsen är 18,3 % resp. 18,6 %, det låga r2-värdet till trots.

En jämförelse med de färre bestånd som skattats med objektiv fältinventering utfördes
också. Medelavvikelsen minskade något, till 15.4 % för gran, 16.4 % för tall. Detta
stödjer antagandet att en del av felet mellan flygskattning och beståndsdata ligger hos
beståndsdata.
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Granandel/tallandel från objektiv fältinventering ställd mot flygbildsskattad
granandel/tallandel. Medelavvikelsen är 15.4 % resp. 16,4 %.

En metodikmässigt intressant jämförelse är att klarlägga noggrannheten vid manuell
tolkning av flygbilderna. Ståhl (1988) och Ericsson (1984) har tidigare funnit att
manuell stereotolkning av bilder i skala 1:30.000 ger 10-20 % medelfel. Skillnaden här
är att bilderna har tolkats på skärmen, utan stereoseende men med möjlighet till
obegränsad inzoomning. Bilderna hade också originalskala 1:15.000 Om
trädslagsfördelningen kan utföras snabbt och enkelt med manuell tolkning på skärmen,
försvinner också den mycket viktiga begränsning som utgörs av problemet med att
spektralt klassa angränsande stråk med referensdata från ett s.k. moderstråk.
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Felklassningarna i grannstråken påverkar framförallt fördelningen gran och tall, men
inte övriga klasser, t.ex. löv och separeringen av träd från icke-trädklasser.
Tolkningen genomfördes med en metodik som var så kostnadseffektiv som möjligt. Att
räkna varje träd och därmed få en närmast 100-procentig noggrannhet vore inte
praktiskt möjlig vid operationell tillämpning. Därför överlagrades bilderna med ett grid
med 1 hektars rutor (100 x 100 m) och tolkaren tilläts gå över varje ruta under 10
sekunder, anteckna skattningen, varefter skattningen för hela beståndet bokfördes.
Proceduren tog ca en minut per bestånd och medelavvikelsen mot den objektivt
fältinventerade beståndsgruppen var efter övning på ett tjugotal andra bestånd 14.1 %
för gran och 13.7 för tall. Förbättringen var alltså relativt marginell, återigen troligen
beroende på att delar av felen står att finna i referensinventeringen, men implikationen
av att tillvägagångssättet är applicerbart är mycket betydelsefull för användbarheten av
digitala flygbilder över större områden. Den manuella tolkningen är nämligen inte
beroende av små färgskillnader mellan stråk och bilder.
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Gran/tallandel från objektiv fältinventering ställd mot flygbildsskattad gran/tallandel.
Medelavvikelsen är 15.4 % resp. 16,4 %.

Den spektrala klassningen av löv så robust att den är okänsligt för färgskillnader mellan
stråken. Löv slår igenom i den närinfraröda delen av spektrat på ett sådant sätt att
lövträd mycket sällan blir felklassade. Därför är digital klassning den absolut mest
noggranna skattningsmetoden. Både med objektiva fältinventeringen och i beståndsdata
skattades lövandelen så lågt att de i nästan alla fall avrundades till 0. Flygskattningen
satte lövandelen till mellan 0 och 12 %. Den automatiserade flygskattningen stämde
mycket väl vid manuell räkning i flygbilderna av lövträden i ett mindre antal bestånd.
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Bestånd 5722 med lövstråk vid bäck.

En slutsats härav är att i det studerade materialet har den grova skattningen i
fältinventeringarna orsakat ett fel av ca 4-5% också för gran och tallandelen, vilket går
igen vid jämförelse med flygskattningarna av gran och tall.
Lövandelen, och lövträdens spridning i bestånden är en viktig ekologisk faktor. Figur 18
visar på visualisering av lövträden på ett sådant sätt att lövstråk lätt identifieras, vilket
underlättar beslut om lämnande av lövstråk vid t.ex. vattendrag.

8.4

Kronslutenhet

Kronslutenhet har fram tills nu inte kunnat flygskattas med god noggrannhet på grund
av betraktningsvinkelns inverkan. Bestånd ut mot kanten ger helt enkelt intryck av att ha
en mycket högre kronslutenhet än de i själva verket har, eftersom träden betraktas från
sidan.
När nu en effektiv normalisering för betraktningsvinkeln föreligger, kan emellertid
kronslutenheten bedömas. Beståndsdata innehöll dock inte uppgifter på kronslutenhet
och variabeln mättes heller inte i fält på grund av att kronslutenhet kräver fler
observationsytor per bestånd för att ge ett representativt värde än vad som var möjligt
att inventera inom budgetramen. Därför kunde jämförelse med en referens inte utföras
inom föreliggande projekt.
Satt i relation till ett bestånds ålder och bonitet är dock kronslutenheten en intressant
indikator på åtgärdsbehovet. Likaledes intressant är förändringar i kronslutenheten från
en flyginventering till en annan. Genom förändringsanalys av digitala flygbilder tagna
med 10 eller 20 års mellanrum kan mycket små skillnader i krontäckning och
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krontillväxt bestämmas. Är bilderna tagna med antingen en kalibreringslampa i bilden,
eller med en digital kamera, kan också subtila färgskillnader analyseras (förutsatt att
bilderna är från samma fenologiska tidpunkt på året). Implikationerna rörande
hälsostatus och tillväxt motsvarar troligen mycket väl kostnaderna för återkommande
inventeringarna eftersom de sätter fingret på bestånd där åtgärder skulle förbättra
tillväxten. Samtidigt är det otvetydigt så att implementering av sådana indikatorer
kräver teknik för förändringsstudier i digitala flygbilder vilket i mycket liten grad
utvecklats.

8.5

Kronutglesning

Bestämningen av kronutglesning har här utförts dels för att uppgifter om kronutglesning
i beståndsdata skulle kunna användas vid lokala och regionala miljöanalyser, t.ex.
ställda i relation till mark- och vattenförsurningsdata, men också för att omfattande
utglesning pekar mot låg tillväxt alldeles oavsett om orsaken är torka, köld, sumpstråk
eller luftföroreningar. Noggrannheten för kronutglesning, eller rättare andel träd med
40-80% kronutglesning, är god (se sid 10).
Klassen utglesade träd (40-80% kronutglesning) klassificeras också därför att man är av
nöden tvungen. För dessa träd går det nämligen inte att spektralt urskilja om trädet är en
gran eller en tall. Istället åsätts de en trädslagsklass som står i proportion till hur de
friska träden i beståndet klassificerats. Om 60 % av de ej utglesade träden klassats som
gran, åsätts 60% av de utglesade träden trädslaget gran. Detta är en felkälla som vi ännu
inte kommit till rätta med, och den orsakar helt säkert en del av den avvikelse som
föreligger i jämförelsen mellan flygskattad trädslagsfördelning och referensen.
Lösningen är att för träd som klassas som utglesade låta den näst mest dominerande
klassen bestämma trädslaget istället för förstaklassen (vilken är ’utglesat’). Detta har
dock ännu inte gått att lösa tekniskt.

8.6

Döda och döende träd

Antalet döda och döende träd (80-100 % kronutglesning) utgör en mycket viktig
ekologisk variabel. En liten andel döda träd gynnar den skogliga biodiversiteten. En
större andel döda träd kan däremot indikera att ett problem föreligger, antingen
beroende på att delar av beståndet är utsatta för starka stressfaktorer (vindutsatt,
vattensjukt etc.) och att fara för mer omfattande insektsskador föreligger (eller redan har
förekommit). Döda träd är därför en indikator viktig ur ekologisk synpunkt såväl som
för beslut om skogsskötselåtgärder.
Döda och döende träd så spektralt lätta att avgränsa (se Figur 3) att skattningen är
mycket noggrann, i nivå med klassningen av lövträd. Automatiserad skattning är därför
den mest noggranna och mest effektiva tillgängliga tekniken. Referensdata hämtas bäst
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från manuell tolkning av flygbilder vilket liksom för lövträd ger en noggrannare
beståndsskattning än fältinventering.
En begränsning är att endast stående döda träd identifieras i flygbilderna. Antalet
liggande döda träd kan endast skattas i fält.

8.7

Resultathantering

I och med att både Arc/Info och Arc/View hanterar information i tabellformat lagras de
nya genererade datat i tabellform. Det resultatdata som genereras från processen läggs
till den befintliga skogstabellen för det aktuella beståndet. Dessa data kommer då att
ingå som ytterligare en parameter i det ajourhållningssystem som den skogliga
organisationen redan använder. Inventeringsresultatet kan användas i beräkningar och
presentationer i valfritt gränssnitt.
Dessutom finns de spektralt klassade bilderna tillgängliga. Genomgång av dessa bilder
förbättrar tydligt möjligheten att låta ekologiska hänsyn ha ett inflytande på
skogsskötseln. T.ex. genom att lövstråk avgränsas i bilderna, eller genom att notera
distributionen av döda träd i bestånden. Bilderna kan med relativt liten arbetsinsats
skrivas ut som kartor.

9. Diskussion – tekniska komplikationer
De små färgskillnader som förelåg mellan flygbildsstråken trots att projektet tryckte
mycket tydligt på att Metria måste leverera bilder av absolut högsta möjliga kvalitet,
orsakade omfattande felklassningar mellan gran och tall (bildmaterialet är av hög
kvalitet, men färgskillnader verkar inte gå att undvika). Detta innebär att bildklassningar
över större områden kräver referensdata för varje stråken, och kanske i högre grad inom
stråken. Därmed ökar kostnaderna högst betydligt. Insamlingen av referensdata och
kalibreringen av klassningsalgoritmen med dessa data står för en stor del av
tidsåtgången. Detta angreppssätt kommer alltså troligen inte att vara ekonomiskt
konkurrensdugligt.
Ett konstaterande som ligger nära till hands är att antingen måste en kalibreringslampa
installeras så att den alltid ligger synlig i bildramen, eller så måste en digital kamera
användas, så att framkallningsskillnader elimineras. Ett annat alternativ föreligger
emellertid också. Om gran- och tallandel kartläggs med snabb, manuell tolkning och
resterande klasser med digital klassning, reduceras problemen med färgskillnader
drastiskt och resten av den automatiserade processen kan löpa vidare. Nedan redovisas
en kostnadsberäkning för detta tillvägagångssätt.
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Projektet har dragits med förseningar som har sin grund i svårigheter med att få
processen, med flera nya funktioner, att fungera på det mer omfattande bildmaterial som
nu analyseras. Den automatiserade process som identifierar bestånd från skogskartor
och tar ut trädobjekten inom bestånden har krävt arbetsintensiva förändringar för att
fungera på det nya kartmaterialet från Korsnäs. Mycket tid har krävts för att hitta bästa
lösningen i de problem som nystas upp i format och programsekvenser, och för att ta
fram funktioner som genererar resultat lämpade både för presentation och för analys i
externa statistikprogram vid verifikation av skattningsnogrannheten.
Avgörande för arbetet har också varit att den normalisering för betraktningsvinkel som
tagits fram och fungerade relativt väl på det mindre materialet i Grangärde, inte gav
tillfredsställande resultat här. Omfattande arbete har lagts ner på att förbättra
normaliseringen, baserat på empirisk mätning av hur betraktningsvinkeln påverkar
storleken av betraktad solbelyst yta på träden. Nu finns normaliseringsmodeller för gran
och tall som är allmängiltiga åtminstone för nordiska förhållanden, och resulterar i
skattningsnoggrannheter som ligger i nivå med subjektiv fältinventering, eller bättre.
Resultatet var att arbetet fick koncentreras på att lösa dessa tekniska svårigheter. Därför
har tekniken inte kunnat demonstreras över hela Stjärnsundsområdet och heller inte i
Brattåker. Målsättningarna att fullfölja metodutvecklingen i de delar som inte kunde
inkluderas i det tidigare projektet, och att verifiera utvecklade skattningsmodeller på ett
adekvat statistiskt material, har dock nåtts.

10. Kostnadseffektivitet
Trädslagsfördelningen mellan gran och tall blev alltså inte av godtagbar noggrannhet
vid klassning över flera bilder. Detta ställde krav på alternativa lösningar. Med det
tillvägagångssätt vari fördelningen mellan gran och tall i bestånden bestäms med snabb,
manuell skattning på bildskärm av (metoden beskrivs i kap 8.3) tillkommer tid för
manuell tolkning, men å andra sidan kan insamling av referensdata och arbetet med
’träningsdata’ inför bildklassningen reduceras något. Nettoeffekten blir dock en
kostnadsökning med ca 25%. Om istället en kalibreringslampa installeras så att
färgskillnader mellan stråk kan elimineras och gran och tall därmed kan separeras med
digital bildklassning, undviks denna kostnadsökning. Arbetstidskostnaden kommer då
att ligga på ca 3,00 kr per hektar vid inventering av områden i storleksordningen
100.000 hektar. Dessutom tillkommer flygkostnader samt scanning och ortorektifiering.
Med 25% mängdrabatt på gängse priser för flygfotografering och ortorektifiering, för ett
område på 100.000 kr, uppgår dessa kostnaden till ca 5,00 kr per hektar. Totalt en
hektarskostnad på ca 8,00 kr. Vid stora beställningar kan flyg- och
ortorektifieringskostnader möjligen reduceras ytterligare. Detta kan jämföras med ett
subjektivt fältinventeringsexempel där ca 15 min inklusive transporttid och planering
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läggs på ett 5 hektars bestånd till en timkostnad på 400 kr; vilket blir 20 kr per hektar
(exkl bilkostnader).
En första pre-operationell inventering återstår dock att utföra. Denna kommer att kräva
tid för att lägga in de nyutvecklade normaliseringsfunktionerna i Arc/Info-script. Först
efter utförandet av en sådan inventering, varigenom arbetsrutinerna optimerats, kan
tidsåtgången för varje arbetsmoment beräknas i detalj.

11. Slutsatser
De nya normaliseringsfunktionerna för betraktningsvinkel resulterade i basvariabler,
antal träd per trädslag i bestånden och medelstorlek för varje trädslag som senare gav
goda resultat vid skattning av beståndsvariabler. Normaliseringsfunktionerna ger alltså
avsedd effekt. De är också utformade så att de bör vara allmängiltiga för gran och tall i
boreal skog. För löv används nu tallfunktionen. En eller flera lövfunktioner bör
utvecklas.
Av intresse är att dessa funktioner kommer att kunna användas även för satellitbilder
när dessa når en upplösning som närmar sig flygbildernas. I satellitbilder skiftar
betraktningsvinkeln högst marginellt inom bilden, men mellan olika bilder kan
variationen vara stor eftersom satellitsensorn riktas ut åt sidorna vid beställning av
bilder. IKONOS, den satellit med högst upplösning idag, 4 meter multispektralt
(multispektrala kanaler krävs för skoglig klassning), når inte en sådan upplösning att
enskilda träd urskiljes vilket är en förutsättning för det angreppssätt som används här.
Ett viktigt resultat är att IR-flygbilder med 3 dm upplösning, tagna med originalskala
1:15.000, fungerar i stort sett lika bra för ändamålet som flygbilder i skala 1:10.000.
Träden framträder tydligt som objekt trots den lägre upplösningen. Det positiva
resultatet halverar flygkostnaderna jämfört med flygbilder i skala 1:10.000, och minskar
även analyskostnaderna eftersom datamängden reduceras.
Enligt noggrannhetsutvärderingen direkt efter spektral klassning då kontrollträd används
som referens klassificeras gran, tall och löv med ungefär samma noggrannhet. Vid
jämförelse med beståndsvärden skattade med objektivt fältinventering var
medelavvikelsen 15 % för gran och 16 % för tall. För löv hade andelarna avrundats till
noll vid både objektiv fältinventering och existerande beståndsdata trots att de i flera fall
översteg tio procent. Löv framträder mycket tydligt i närinfrarött och klassas därför med
hög noggrannhet, varför flygskattningen för löv ter sig överlägsen objektiv såväl som
subjektiv fältinventering.
Trots påtryckningar på bildleverantören om att bildkvaliteten måste vara den absolut
högsta, orsakade färgskillnader mellan flygstråken omfattande felklassningar. Dessa
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färgskillnader är svåra att uppfatta med ögat, men fördelningen mellan gran och tall
skiftade systematiskt mellan stråken, särskilt i bildernas ytterkanter. Två vägar runt
detta problem finns. Antingen installeras en kalibreringslampa inom bildramen,
alternativt används digital kamera, eller så genomförs skattning av fördelning mellan
gran och tall med snabb, manuell tolkning vid bildskärm. Det sistnämnda ökar
tidsåtgången för hela processen med ca 25%, men bedöms på kort sikt vara ett gott
alternativ som möjliggör omedelbar tillämpning.
Stammar per hektar skattas med noggrannhet som är jämförbar med subjektiv
fältinventering. Medelavvikelsen jämfört med referensdata låg på 16,7 %.
Även virkesvolym skattades relativt noggrannt, efter indelning i två åldersgrupper. För
bestånd i åldern 40-69 år låg medelavvikelsen på 11,5 %, och för åldersgruppen 70-110
på 6,4 %. Noggrannheten för det dataset som analyserades här var alltså mycket god.
Medelavvikelsen skulle dock troligen öka till ca 15 % respektive 10 % vid utvärdering
på oberoende referensmaterial. Denna effekt skulle möjligen kunna motverkas med
indelning i fler åldersgrupper.
För samtliga beståndsvariabler var åldersintervallet i referensbestånden 40-110 år.
Yngre bestånd har alltså inte studerats, på grund av att den spektrala klassningen gav
hög noggrannhet endast i det s.k. ’masterstråket’, där träningsdata tagits ut. I detta stråk
fanns inte tillräckligt med referensdata för yngre bestånd.
Andelen träd med 40-69% kronutglesning, samt andel döda och döende träd skattas med
god noggrannhet och är viktiga inte bara ur ekologisk synpunkt. De ger även en
indikation på låg tillväxt. En tredje viktig ekologisk variabel är förekomst av lövstråk.
Information om den ligger inte som tabellinformation i likhet med de andra variablerna
utan analyseras genom studie av kartpresentationer. Även information om distributionen
av döda träd erhålls på detta sätt.
Preliminära kostnadsberäkningarna visar att tekniken bör vara konkurrenskraftig jämfört
med fältinventering. På grund av att arbetet fick koncentreras på lösning av tekniska
problem och utveckling av normalisering för betraktningsvinkel kunde pre-operationell
tillämpning inte demonstreras. En uppskattning utan att ha kunnat optimera
arbetsrutinerna ger vid handen att kostnaden vid tillämpning på relativt stora områden,
ca 100.000 hektar, bör ligga runt 8 kronor per hektar.
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