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Södra Skogsägarna i korthet

• Sveriges största Skogsägarförening med ca 51 000 medlemmar
• 3400 anställda och en omsättning på ca 20.5 Mdr SEK 2017
• 3 massabruk och 7 sågverk samt hustillverkaren Trivselhus
• Omsätter ca 16 miljoner m3 skogsråvara / år = 400 000 lastbilslass

• Ambition: vara ett av de mest digitaliserade skogsföretagen i världen
‒ ”Du skall ha bättre koll på din skog när du sitter på tunnelbanan i 

Stockholm med Södras verktyg än om du befinner dig ute i skogen utan 
dom”

• Har idag ett 60-tal drönarsystem och ca150 piloter
‒ Använder DJI Mavic PRO
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Medlemmarna äger drygt hälften av all privat ägd skog i södra Sverige. Totalt sett ca 2,5 miljoner hektar skogsmark, det motsvarar en fjärdedel av hela Götalands yta.Södra har en av Europas största sågverksrörelser och är en av de största producenterna i Europa av barrsulfatmassa för avsalumarknaden (marknadsmassa). Södra tillverkar dessutom textilmassa (dissolvingmassa) av lövträd. 3 massabruk och  sågverk samt Trivselhus : Du skall ha bättre koll på skogen när du sitter på tunnelbanan i Stockholm med Södras verktyg än om du befinner dig i skogen utan dom



Exempel inom skogsbruket
Vad använder Södra drönare till idag
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Vi använder främst drönaren som ett öga i luften.Främst tidsbesparing  -  minskat behov av gå omkring i skogen – stora arealer som skall täckas och drönare kan snabbt täcka större områden. Skogen behöver däremot sällan den extrema noggrannheten som mätningar från drönare kan ge.
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I nedre kanten kan ni se ett antal vindfällda granar som inte syns på håll då den steående skogen skymmer den liggande och att hitta detta kräver att man går väldigt nära – ett väldigt tidsödande arbete att gå över skogen till fots och försöka täcka in mer eller mindre hela skogen
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Här ser vi exempel på hur skadade träd verkligen lyser som facklor i den friska skogen vi kan också se exempel på vindfällen både inom beståndet och i beståndskanten i väster
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Ett till exempel på hur det kan se ut. Detta bestånd är ca 0,7ha stort men då det ligger en bit från väg och från där markägaren har gått så har man inte sett det tidigare men syntes på väldigt långt håll från luften
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Här ser vi exempel på en skog med barkborre
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Här ser vi exempel på hur skördaren har lagt upp sina körstråk
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Ytterligare en röjning. Här ser vi tydligt att det finns en del luckor i beståndet och att den centrala delen börjar bli så pass tät att trädkronorna börjar att ta i varandra och att en röjning således behövs inom närmsta åren
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Här ser vi ett igenväxt dike som behöver rensas vi ser även hur trädstammar har ramlat ner i diket. Detta gör att det inte transporterar bort vattnet på ett bra sätt och området riskerar att bli väldigt blött med stora produktionsförluster som följd.
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här ser vi ett fungerande dike, även om det är vinter så ser vi att det är ett brett och fint dike där vi har en så gott som hel vattenspegel. Hade det varit behov av dikesrensning så hade det antagligen synts ett antal områden där mossa hade stuckit upp ur diket och där snö och is hade samlats



Fler exempel

• Är hygget markberett / planterat?
• Hänsyn lämnad mot kantzon / fornlämning?
• Före och efter bilder till skogsägarna vid åtgärder

• Vinster med drönarna
‒ Främst tidsbesparing genom minskat behov av gå omkring i skogen
‒ Säkerhet vid inventering av skadad skog: vindfälle/insekt/svamp
‒ Kvalitet och möjlighet till dokumentation i uppföljning av åtgärder och lämnad hänsyn
‒ Inköpsverktyg för att visa skogsägarna på deras skog
‒ Översyn av förvaltningar samt fastigheter utan plan

2018-12-19 12

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns fler bra exempel men som jag inte tagit med några bilder på.Kontroll av om hyggen är markberedda och planterade tillexempel samt om lämplig hänsyn är lämnad eller om fornlämningar inte är sönderkörda.Så vilka vinster har vi av att använda drönare idag….



Flygstöd och datainsamling i skogsbruket
Nutid och framtid
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Lite mer om framtiden då.Vilka behov har skogsbruket av flygstöd och datainsamling



Drönarstöd i våran fält-app
‒ Fältorganisationen arbetsverktyg

‒ Använda våra egna bakgrundskartor
• Fastighetsgränser
• Skogsbruksplaner
• Diken/vägar
• Redan planerade åtgärder i skogen
• Hänsynsområden
• M.m

‒ Kan markera objekt direkt in i egna system
• Skogsskador (Vindfällen, insektsskador)
• Områden som skall åtgärdas
• Hänsynsområden m.m som upptäcks från luften
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Det största problemet…Så för att få ett bra stöd så skulle det hjälpa mycket vid friflygning om man i appen kunde använda organisationens egna lager som hjälp. De största behovet är fastighetsgränser och skogsbruksplaner – det vill säga våran indelning av skogen i skötselområden. Men även … skulle vara till stor hjälp.En annan synpunkt som kommit upp är att det i DJI go appen som är den vi använt finns alldeles för mkt information och inställningar vilket avskräcker ovana användare.  Enkelt – får gärna finnas easy / advanced mode



Södras framtida drönar app koncept

• Autonoma flygningar
‒ Bilder över manuellt markerade punkter
‒ Bilder över förpopulerade intressepunkter

• Hyggeskanter
• Basvägar/körstråk
• Diken

‒ Välja beståndsöversikt
‒ Generera grova ortofoton genom att ”bara” sätta ihop bilderna
‒ Baserat på typ av skog vi vill inventera använda olika flyghöjder

• Förutsättning för effektivt arbete
‒ Bilder som tas med vårat eget app-koncept lagras med position direkt i 

egna system så att de blir lättåtkomliga utan manuell överflyttning och 
tolkning vart de är tagna – i framtiden projicerade till marknivå
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Just för att få det enklare att flyga drönare håller Södra på att utveckla en fältinsamlingsapp för vår verksamhet som går ut på förprogrammerad flygning.Man markerar ut att vad man vill kolla på, drönaren flyger dit och tar bilden/bilderna och sedan hem och landar.förpopulerade intressepunkter/stråk att -hyggeskanten -oftast är hyggeskanter i vissa utsatta lägen som vi har vindfällenkunna välja hela områden att få grova ortofoton på olika flyghöjder över dessa områden beroende på vad man vill se.kombineras i en flygning: Ex. hyggeskanten, översikt över hygget ,kolla in hägnet på hygget, tjärnen i söder och kvarlämnade hänsynen på hygget. 



”Drömmen vore att våra egna kartlager syns direkt i kamerabilden så 
att man utifrån det man ser med drönaren kan markera punkter och 
områden direkt i kamerabilden och få dom direkt in i våra system”

2018-12-19 16

Presentatör
Presentationsanteckningar
En väldigt grov konceptbild. 



Framtid inom skogsbruket 
Autonom flygning

• Göra beräkningar av skogliga parametrar utan att 
behöva flygstöd eller kontrollmätningar i fält

• 3D modeller där skogsägarna kan gå igenom sin 
egen skog

• Med hjälp av andra sensorer samt AI/Bildtolkning
‒ Leta vindfällen eller andra skadade träd
‒ Hitta planterade och levande plantor och särskilja dessa 

från gräs
‒ Bedöma röjnings- och gallringsbehov
‒ Leta skadade/stressade träd

• Kunna använda video istället för bild och göra 
punktmoln ifrån
‒ Möjlighet att göra mätningar vid friflygning
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Men vad ser vi i framtiden då att vi inom skogsbruket behöver.En viktig faktor är att kunna använda punktmolnen från drönaren för att göra skogliga skattningar – utan att behöva kontrollmäta eller sätta ut flygstöd. Ex volym och stamantalEtt annat viktig utvecklingsområde är AI där vi låter datorn tolka bilderna åt oss.För att på så sätt kunna …Leta skadade träd innan de syns för blotta ögatEtt annat möjligt område är att plocka ut punktmoln från video istället för bild. Vilket skulle medföra att vi kan börja göra mätningar….



Ytterligare framtid
Ombord bearbetning

‒ Efter att ha flugit ett område, direkt få tillbaka resultatet 
istället för bilderna som skal vidare tolkas in i egna system 
• Antal planterade plantor samt positionen på dessa
‒ Överlevnad av plantor efter något år

• Antal samt positionen på vindfällen och insektsskadade träd
• Antal stammar inom ett röjnings- eller gallringsbestånd
• Skogliga variabler och åtgärdsbehov över ett område
• Antal skadade och stressade träd och positionen på dessa
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Areal (ha): 5,25
Antal tot: 6507 
Antal / ha: 1239
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Ytterligare ett hett område som skulle hjälpa oss mycket men som ligger lite längre fram i tiden är att göra bearbetningen av data direkt i drönaren och bara få tillbaka resultatet.Ex: Drönaren flyger förprogrammerat över ett planterat hygge men istället för att ge oss endast bilder tillbaka så ger den oss direkt antal plantor på hygget och positionen på dessa. Med andra sensorer även vitaliteten på plantorna.Detsamma gäller vindfällen och insektsskador eller antalet stammar inom ett bestånd. Men även skogliga variabler och skadade och stressade träd



Framtid - Vid ändrat regelverk

• Autonoma drönare monterade på skördare (skogsmaskin)
‒ Automatiska bildserier vid åtgärder
‒ Automatisk brandvakt vid torrt väder
‒ Automatiska status- och återrapporter
‒ Underlag över det området som skall gallras framför dig

• Autonoma drönarstationer utspridda i geografin
‒ Kunna flyga och kontrollera saker i fält utan att behöva befinna sig där fysiskt
‒ Svärmflygning?
‒ Bara fantasin som sätter gränser
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Svåra områden idag

• Ortofoton över högre skog då trädtopparna rör sig
‒ Kräver stor överlappning vid fotografering vilket ger låg kapacitet på flygningen och 

stora datamängder

• Skogliga skattningar av skogen utan flygstöd/referensprovytor eller 
efterbearbetning

• Vill inte åka ut i skogen flera gånger. Vi vill flyga och då fånga allt som vi 
behöver fånga, inte återkomma en gång till bara för att vi inser att det behövdes 
fältkontroll av det vi upptäckt
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Men vilka problem har vi idag.Det är idag svårt att göra Orton över högre skog. 85-95% överlappningSkogliga skattningar går att göra redan idag men det kräver att man noggrant mäter in flygstöd och refernsprovytor för att kunna få ut beståndsdata. Det gör att det inte är praktiskt möjligt att använda. Ska vi gå över området för att lägga ut flygstöd och mäta referensytor så tar det lika långt tid eller längre än vad det tar att iaf grovt mäta in de skogliga variablerna direkt i fält.Det viktigaste är att vi vill inte åka ut….



Sammanfattning

• Stor potential för skogsbruket med drönare
‒ Nästa teknikrevolution för skoglig planering

• Att flyga inom synhåll och max 120m är en klar begränsning
‒ Ger dålig täckningsgrad

• Stark framtidstro med AI och bildtolkning
‒ Identifiera saker i bilderna automatiskt

• Automatisk datainsamling ger oss de svar vi vill ha utan att vi behöver analysera bilderna

• Småskogsbruket vill ha billiga drönare som alla kan använda
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Så en kort sammanfattning över Drönare i skogen.Skogen pratas ofta om som en konservativ bransch, och det må vara sant i mångt och mycket. Men drönarna har iaf på Södra tagits emot väl. Man pratar ofta om innovationskurvan där jag skulle påstå att vi är har lämnat Early Adopter stadiet och gått över i Early MajorityMan pratar om nästa teknikrevolution för skoglig planering –förra var GPS:en och den digitala kartan



Frågor

Kontakt: johan.malmqvist@sodra.com
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