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• Begrense antall prøveflater i det enkelte stratum 

• Forhåndsbestemme prøveflatelokalitet ut fra

forhåndsinformasjon om høyde og tetthet i laserdataene med 

tanke på å få så gode regresjonsmodeller som mulig med 

færrest mulig flater (spre flatene utover i “egenskapsrommet”)

• Legge prøveflatene ut i knipper for å begrense 

gang/transporttid

• Øke takstområdenes størrelse

• «Låne» prøveflater fra tilgrensende områder i nabotakst

Tidligere tiltak for å redusere 

kostnadene i prøveflatetakseringen



• De fleste prøveflatetakster i regi av en gitt planinstitusjon

synes å ha fulgt samme feltprotokoll over tid

• Det synes å være en harmonisering av feltprotokoller mellom

planinstitusjoner

• Planinstitusjonenes feltprotokoller er i stor grad harmonisert

med Landskogtakseringen

• Det er uklart om alle planinstitusjoner følger samme

beregningsmetoder for å etablere prøveflateverdier for volum, 

middelhøyde osv (selv om feltprotokollene kan være like)

• Potensielt bør rådata fra den enkelte prøveflate kunne gi 

identiske prøveflateverdier uavhengig av «beregningsmotor» 

(ulike planinstitusjoner, Landskogtakseringen)

Noen generelle observasjoner



Et grei terskel å bruke som referansenivå for kostnader og 

nøyaktighet: 

Bruk av Landskogtakseringens prøveflater for å lage et nasjonalt, 

arealdekkende produkt (cellevise prediksjoner, 16x16m) basert på feltflater og 

laserdata for store regioner.

Implikasjoner:

• Regionale trender i trekroneallometri fanges ikke opp

• Vi får en blanding av data fra ulike instrumenter

• Vi kan få inhomogene tekniske spesifikasjoner ut over sensorvariasjon

• Vi kan få varierende samsvar i tid mellom felt- og laserdata

Erfaringer med bruk av laser for 

skogtakst på tvers av regioner



Konsekvenser for kostnad:

• Gratis eller nær gratis produkt (uttakskost?)

Nøyaktighet:

• Sverige 

– 9.000-10.000 flater fra hele landet

– 540 kontrollbestand fra hele landet (41-335 da i gjennomsnittsareal)

– Volum: 17,2-23,3% gjennomsnittlig feil på bestandsnivå (de fleste 

regioner ca. 20%). I dette skjuler det seg antakeligvis systematiske 

regionale trender.

Våler/Krherad/Nordre Land/Hole: 10-15%

– Middelhøyde: 6,6-9,7%

Våler/Krherad/Nordre Land/Hole: 3-7%

– Middeldiameter: 9,6-14,5

Våler/Krherad/Nordre Land/Hole: 6-15%

Erfaringer med bruk av laser for 

skogtakst på tvers av regioner



Nøyaktighet:

• Norge 

Studie A, B: 

– Ingen forskjeller i modeller mellom Våler (Østfold) og Krherad

(Buskerud) for samme strata og samme laser

– Ingen forskjeller i modeller mellom Hole (Buskerud) og Fet 

(Akershus) for samme strata og samme laser

Studie C:

– Basert på 1395 prøveflater fra 10 områdetakster i Øst-Norge pluss 

Surnadal:

Klare regionale forskjeller/instrumentforskjeller for biomasse (og 

antakelig for volum)

Erfaringer med bruk av laser for 

skogtakst på tvers av regioner



Nøyaktighet:

• Finland 

9 områdetakster fra sør til nord i hele landet:

• 6.239 prøveflater

• Ulike instrumenter

– Klare regionale trender som gir systematiske feil i de enkelte 

områdene, samt vil redusere nøyaktighet

Erfaringer med bruk av laser for 

skogtakst på tvers av regioner



1. Bruke prøveflater (med tilhørende laserdata) fra forrige omdrev i samme 

område:

Forutsetter harmoniserte feltprotokoller og beregningsprosedyrer

• Ulempe: blanding av instrumenter og teknisk spek. ( 0 )

• Fordel: ivaretar lokal kroneallometri ( + )

• Kostnader: (-/0)

2. Bruke prøveflater (med tilhørende laserdata) fra nærstående områder:

Forutsetter harmoniserte feltprotokoller og beregningsprosedyrer

• Ulempe: blanding av instrumenter og teknisk spek. ( 0 )

• Fordel: ivaretar lokal kroneallometri ( + )

• Kostnader: (-/0)

Noen scenarier for kostnadsbesparelse i 

prøveflatetakster



Noen tilpasninger:

1. Supplere med noen lokale prøveflater i aktuell takst for å ha en kontroll over 

effekten av «eksterne» data.

2. Bruke prøveflater fra Landskogtakseringen fra aktuelt taksttidspunkt og for 

aktuelt område/nabo-områder for å forsterke datasettet

Noen scenarier for kostnadsbesparelse i 

prøveflatetakster


