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Bakgrunn og motivasjon

● Spektral informasjon har i tillegg til klassifisering av treslag, blitt brukt til
○ Alder

○ Nitrogenkonsentrasjon

● Hypotese: Trær på som vokser på mark med ulik produktivitet har ulik 
reflektans for ulike bølgelengder.

● Hvis dette fungerer: Fordel ved at det trengs data kun fra ett tidspunkt.

○ Trenger ikke vente på fjernmålingsdatasett nr. 2

○ Trenger kanskje ikke å bry oss om at det nylig har vært inngrep

○ Kan bonitere større arealer ved hjelp av fjernmåling i en og samme takstprosjekt



Studien

● Spørsmål:

○ Hvor sterk er sammenhengen mellom variabler fra hyperspektrale data og H40-bonitet

○ Kan man forbedre bonitetsmodeller ved å inkludere hyperspektrale data når bi-temporale laser 
data allerede er tilgjengelig?

● Data:
○ Våler

○ 81 flater med feltmålt bonitet (2013)

○ Laserdata fra 1999 og 2011   

○ Hyperspektrale data fra 2011

● Analyse

○ PLS: Finne «viktigheten» av hver variabel (ALS, Hyper, ALS+Hyper)

○ Tilpasse modeller (ALS, Hyper, ALS+Hyper)

○ Evaluering: RMSE og R2



Variabler

● ALS

○ Høydepersentiler (H901999, H801999, H701999, …)

○ Endringsvariabler (H902011 – H901999, H802011 – H801999, …)

● Hyper

○ Reflektans fra 80 ulike spektrale bånd



Resultater – ALS



Resultater – ALS

● Endringsvariabler viktigst (eks: H902011 ‒ H901999)

● Inkluderte også H901999



Resultater - hyper



Resultater - hyper

● De viktige 
bølgelengdene: Rød og 
infrarød

● 638nm og 652nm har 
tidligere blitt brukt til å 
modellere klorofyll

● NDVI – en funksjon av 
rødt og nærinfrarødt 

● Modeller basert kun på 
hyper var best for furu



Resultater – hyper +ALS



Resultater – hyper +ALS

● Generelt: ALS viktig i forhold til hyper – spesielt for gran

● For furu var fortsatt mange av hyper-variablene viktige

● Bidrag fra vegetasjon?





Beste modeller fra ulike kombinasjoner av data

Datakilder Treslag RMSE (m)

ALS Gran 3.04

Furu 2.21

Hyper Gran 3.78

Furu 2.43

Hyper + ALS Gran 2.80

Furu 1.88



Konklusjoner

● I vår studie var det god sammenheng mellom hyper og bonitet
○ Best for furu

● Laser fra to tidspunkter var fortsatt bedre

● I kombinasjon med ALS ga hyper et marginalt bidrag 
○ Større bidrag for furu enn for gran

● For tidlig å komme med en klar anbefaling basert på en enkelt studie
○ Treslagsblanding, bonitetsvariasjoner, aldersvariasjoner, helsetilstand, vegetasjon…

● Må gjøre en samlet vurdering der de andre bruksområdene for hyper er tatt 
hensyn til



www.forestinventory.no


