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Laserdata - flere ganger 

• Gjør at vi kan observere endringer:

–Volum (tilvekst)

–Biomasse (kabonbinding)

–Høyde
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Alder + Høyde = Bonitet

Høyde + Tid + Høydevekst = Bonitet 
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Bonitet handler 

også om endring
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Bonitet – viktig informasjon

• Prognoser

• Skjøtselstiltak (Timing, Lønnsomhet)

• Eid (2000) viste at bonitet og alder var de viktigste 

variablene å få riktig i planleggingssammenheng 

• Variasjoner innen bestand

• Varierende kvalitet på boniteringen
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Høydedifferensiell bonitering

• Ideen er gammel:

– Intercept metoden (Bull, 1931)

–Antall år på å vokse et gitt antall cm

–Lengden på et gitt antall års høydevekst fra en gitt 

høyde

• Brukt direkte

• Relatert til 

høydebonitet
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1.3 m

60 cm



Høydedifferensiell bonitering 

med laser 

• Hollaus et al. (2015) har gjort en studie basert på 

enkeltresegmentering i Østerrike – trehøyde og sju års 

høydevekst  

• Kvaalen et al. (2015) har sett på aldersuavhengig 

bonitering på enkelttrær i Norge – høydevekst over seks 

vekstsesonger og trehøyde 

• Begge studier viser lovende resultater
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Enkelttretilnærmingen – uproblematisk?

• Bonitet er relatert til areal (ha) og trestørrelse (diameter)

–Arealrelasjonen er grei: n = 100*(areal(ha))

–Hvordan finner man de n grøvste på arealet med 

laser?  ikke de samme som de n høyeste

–Er segmentene enkelttrær?

–Sensoreffekter

–Krever tettere data enn det som har vært vanlig

• En arealbasert tilnærming med feltkalibrering kan være et 

godt alternativ – løypa er allerede «preppet»
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Arealbasert tilnærming

• Prøveflater til kalibrering

–Ho på T1 og T2

• Prediksjon av Ho på begge T

–ΔHo

–Ho på T1 og ΔHo  Bonitet

• Validering i bestand
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Datasett 

• Våler (1999 – 2010)

• Krødsherad (2001 – 2016)

• Nordre Land (2003 – 2016)

• Hole (2004 - 2016)
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