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Overvåking nøkkelbiotoper med 
Sentinel-2
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Hva er en nøkkelbiotop?

• Et område som er viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, fordi det 
inneholder naturtyper eller plante- og dyrearter, som er sjeldne i 
landskapet.

• PEFC sertifisering: Nøkkelbiotoper skal kartfestes på eiendommer større enn
100 dekar produktivt,økonomisk drivbart areal.
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Oppskrift for problemer

• Ingredienser
• En sentral offentlig database med over 70 000 registrerte nøkkelbiotoper 
• Manglende mulighet for ajourføring
• Mange aktører
• Løpende endringer og etterregistreringer
• Varierende kvalitet på stedfesting
• Pågående aktivitet i skogen: feilhogster skjer

• Slik gjør du
• La det brygge over tid



Konsekvenser

• Konsekvensene er forholdsvis store:
• Feilhogster og feil i databaser skaper negativ oppmerksomhet og svekker skogbrukets 

tillit

• Vanlig tiltak er krevende:
• Løpende kontroll med bruk av flyfoto og manuell tolkning er kostnadskrevende for 

sertifikatholdere



Løsning

• Enhetlig og regelmessig overvåking av nøkkelbiotoper i hele landet

Hvordan?
• Ved å bruke gratis tilgjengelige satellittbilder



Status og planer framover

• Pilotprosjekt avsluttet i januar 2019

• Oppskalering til hele landet i 2020
• Overvåking av alle nøkkelbiotoper
• Engangskontroll med eksisterende laserdata
• Løpende kontroll med Sentinel-2
• Resultater før sommeren
• Evaluering til høsten



Engangskontroll med eksisterende laserdata

• NDH laserdata (forskjellig opptaksår)

• Evaluering av kronedekning per nøkkelbiotop
• Sannsynlighet for at figuren dekkes av skog
• Engangs-analyse





Løpende kontroll med Sentinel-2

• Endringsanalyse
• Tidsserie
• Nevrale nettverk

• Årlig varsel (eller oftere?)

• Validering av resultatene
• Utvalgte områder med multitemporal laserdata
• Utvalgte områder med nye flybilder
• Feltkontroll (sertifikatholdere)



Hvorfor Sentinel-2?

• 2 identiske satellitter

• Opptak hvert 2. til 5. dag

• Oppløsning 10 m (20 m)

• 4 + 9 spektrale kanaler



















Aldersuavhengig bonitering med 
historiske flybilder



Mål

• Å teste mulighetene for bruk av historiske flybilder for å estimere bonitet.

Hvorfor?
• Laserdata med cirka 10 års mellomrom kan brukes til bonitering
• Svært få områder har egnete laserdatasett
• Nesten hele Norge dekkes av historiske flybilder
• Mulig med lange tidsserier

• Kan høydemodellene fra historiske flybilder brukes  til bonitering?



Prosjektområde og data

• Prosjektområde og flyfoto:
• Orkdal
• 1958, 1965, 2002, 2009, 2014

• Aktiviteter
• Kontroll og forbedring Aerotriangulering
• Bildematching
• Kontroll av bildematched punktsky
• Prøveflater med alder og bonitet
• Estimering av bonitet



Resultatene

• Model using 2002 and 2014 datasets
• R2 of 0.59
• RMSE of 2.65 meter
• 47 sample plots

• Model using 1958 and 2002 datasets
• R2 of 0.48
• RMSE of 3.35 meter
• 30 sample plots

• Model using 1958 and 2014 datasets
• R2 of 0.46
• RMSE of 3.38 meter
• 27 sample plots



Flyfoto 2014



Flyfoto 2002



Bestandskart og bonitet (fototolkning)



Bonitet estimert



Trehøyder 2014



Trehøyder 2002



Trehøyder 1958



Flyfoto 1958



Kvalitet høydemodell

• Varierende kvalitet

• Forbedringsmuligheter
• Bedre Aerotriangulering
• Lokal forbedring med nye laserdata

• Metoden kan fungere men vi må ha 
bedre kontroll på kvaliteten på 
bildematchingen





NDH laserdata i takstprosjekter



NDH laserdata i takstprosjekter

• Per i dag brukes det nesten utelukkende eksisterende laserdata fra NDH 
(Nasjonal Detaljert Høydemodell)

• Ulemper
• Gamle data
• Ofte flere datasett per takst: laserskanner, sesong, punkttetthet

• Fordeler
• Laserdataene kan analyseres før man legger ut prøveflater
• Bedre kunnskap om antall nødvendige prøveflater
• Bedre utlegging av prøveflatene



Analyse av laserdataene

• Beregning av forklaringsvariabler ut ifra 
laserdata
• Høydepersentiler, tetthetsvariabler
• Resultat per flystripe
• Resultat per laserprosjekt

• Beregning av differanser mellom 
forklaringsvariablene fra ulike flystriper i 
overlappen











Muligheter for effektivisering

• Mulighet til å legge ut «riktig» antall prøveflater

• Legge ut flater i overlapp mellom laserprosjekt

• Ta i bruk prøveflater fra Landsskogtakseringen?
• Landsskogsflater gir uansett betydelige besparelser
• Kombinert med laseranalyse kan vi legge ut de ekstra prøveflatene som trenges enda 

mer fornuftig.



Forskning?

• Sammenligne ulike 
sensorene

• Modellere 
feilforplantning

• NDH = skattekiste



Fritid



Visualisering av trehøyder – nasjonale kart



DroneHUB

• Prosesseringstjenester av dronedata 
til skogbruket





Floris Groesz
Blom Norway

floris.groesz@blom.no

986 30 541


