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När vi 2020 inledde andra året för Mistra Digital 
Forest kunde ingen föreställa sig vilka stora 
förändringar vi stod inför. Precis som i övriga 
samhället anammades snabbt nya arbetssätt för 
att säkra att forskningen inte tappade fart, och 
samtidigt undvika smittspridning. 

Utvecklingstiden för ett nytt vaccin sägs vara 
typiskt 15 år, och att forskningssamfundet till- 
sammans med läkemedelsföretagen tog fram 
flera högpresterande vacciner på mindre än ett 
år väcker tankar om vilka stora framsteg som 
är möjliga när vi vill och bestämmer oss. Vilka 
omvälvande förändringar vill vi se i det svenska 
skogsbruket? 
 
Mistras forskningsprogram ska bidra till att han-
tera de stora samhällsutmaningarna och skapa 
förutsättningar för en god livsmiljö. Inom Mistra 
Digital Forest gör vi det genom att utveckla 
digital teknik för ökad effektivitet och hållbarhet  
i det svenska skogsbruket. Programmet bidrar  
till att öka tillgången av högupplöst information 
om skogen och utvecklar verktyg för att hantera 
och utvärdera den informationen. Med hjälp av  
digitala verktyg och data med hög kvalitet finns 
goda möjligheter att öka kunskap och förståelse  
för de komplexa frågor som kännetecknar hållbar 

Stora digitala möjligheter  
för skogsbrukets värdekedja

utveckling. Om vi som bransch ska ta till oss 
digitaliseringen och nyttja dess möjligheter krävs 
inte bara ny teknik utan även kunskap, förmåga 
och vilja. Utbildningsinsatser på alla nivåer krävs 
för att öka den digitala kompetensen i företag 
samtidigt som stark kompetens från andra 
discipliner behöver lockas till branschen. Mer om 
detta finns att läsa i denna årsrapport. 

Vi i Sverige har en bra position för 
att leda digitaliseringsarbetet inom 

skogsbruket, och Mistra Digital 
Forest ska vara en plattform  

för den utvecklingen.

Intressant och glädjande är att under 2020 be-
viljades finansiering till liknande program i både 
Finland och Norge. Vi behöver fler duktiga fors-
kare som driver på utvecklingen och det ska bli 
spännande att se vilka omvälvande förändringar 
vi kan skapa tillsammans de kommande åren.

Sverker Danielsson
Programchef, Mistra Digital Forest
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Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, 
och därigenom bidra till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Programmets vision  
är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi.

Forskningen sker i fyra arbetspaket – Skogliga fakta, Effektivt skogsbruk, Skogens och skogsprodukters 
värden samt Syntes och koordinering. 

Skogsindustrierna är programvärd och övriga programparter är BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora 
Enso, Sveaskog, Södra, IVL – Svenska Miljöinstitutet, KTH, Skogforsk, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
samt Umeå universitet. Programmet finansieras av Mistra och deltagande parter. 

Läs mer på www.mistradigitalforest.se
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Digitala lösningar gör verklig nytta
Digitaliseringens snabba utveckling kan kanske ses som en motsats till det 
svenska skogsbrukets långa omloppstider. Dock har både digitaliseringen 
och skogsbruket en hel del gemensamt – framför allt är de båda viktiga 
nycklar för att hitta lösningar på klimatkrisen. 

Viveka Beckeman är sedan hösten 2020 vd för 
Skogsindustrierna, branschorganisationen som 
står som programvärd för Mistra Digital Forest. 
Hon tror på utveckling snarare än romantisering 
av det förgångna, något hon menar Mistra Digital 
Forest tar fasta på.

– Jag tycker det är roligt för oss på Skogsindu-
strierna att få vara plattform för det här program-
met, vi vill ju vara en slags nod för hela branschen.

Hon är övertygad om att skogsnäringen och 
skogsindustrin är nyckeln till att vi ska kunna 
fortsätta utveckla både oss själva och det runt 
omkring oss, utan att äventyra klimatet. 

– Jag tror att det är existentiellt för vår 
bransch att vi lyckas säkerställa att vi är en del 
av utvecklingen och hela tiden kommer framåt. 
Att vi lyckas ta tillvara den fantastiska råvara som 
skogen är, fortsätter hon.

För att skapa den sortens legitimitet som behövs  
för att bedriva ett modernt, hållbart skogsbruk 
måste branschen visa att man klarar av det, utan  
att äventyra till exempel biologisk mångfald.

– Här tror jag på digitalisering och teknik-
utveckling. Det gör att vi hela tiden släpper ut 

mindre koldioxid, har smartare processer på vägen 
och slutligen lyckas utvinna mer skoglig råvara. Allt 
detta är just varför Mistra Digital Forest-programmet  
är så otroligt viktigt, säger Viveka Beckeman.

Ett bra exempel på ett digitalt projekt som skapat 
stort värde är den laserinventering som genom-
fördes av Lantmäteriet 2010 där hela Sveriges 
laserskannades från luften. Något som hjälpt bland 
annat BillerudKorsnäs att bli effektivare i sitt 
gallringsarbete. 

– Efter laserinventeringen togs det fram ett 
hjälpmedel där vi kunde hitta gallringar med hjälp 
av datan från inventeringen. Tack vare det kan vi 
enklare planera för gallringar och hela tiden hålla 
en hög produktion, något som är viktigt när vi  
alla aktivt jobbar för att skapa en mer hållbar 
framtid, säger Göran Andersson, skogschef på 
BillerudKorsnäs. 

BillerudKorsnäs arbetar givetvis redan idag med 
ett flertal digitala verktyg, framför allt hjälper det 
företaget att hålla ordning på skogsinnehavet.

– Rent allmänt bedriver vi ju en verksamhet på 
stora arealer och hanterar hela tiden stora avverk-
ningsvolymer. Utan digitala verktyg skulle det vara 

VIVEKA
BECKEMAN
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Bild: Skogsindustrierna/Värmskog Mark & Sjökartor.
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Elisabeth Nilsson är styrelseledamot i program-
met. Hon ser skogen som speciellt intressant och 
viktig eftersom Sverige sticker ut med sina många 
och kunniga, mindre skogsägare. 

– Vi är inne i en föränderlig värld där de nordiska 
länderna har oerhörda möjligheter, vi måste nu 
vara duktiga och ta tillvara dem på rätt sätt, säger 
Elisabeth Nilsson.

Hon menar att dialogen är det 
som är viktigast när man utfor-
mar program likt detta – inte 
bara med de större bolagen 
utan också med enskilda 
skogsägare.

– Vad fungerar för dem? 
Det gäller att vi hittar 
lösningar som är praktiskt 
genomförbara även för den 
enskilde skogsägaren och 
mindre företagaren som inte har 
en stab av tekniker och ingenjörer som 
kan hjälpa till, säger Elisabeth Nilsson. 

Med Elisabeth Nilssons långa erfarenhet vet hon 
att det är många frågor som behöver svar och just 
därför är forskningen viktig. Viveka Beckeman på 
Skogsindustrierna håller med. 

– Det här är ett fantastiskt program. Branschen 
är med, finansiering är tryggad. Nu är det bara 
viktigt att vi fortsätter attrahera duktiga forskare 
inom de här skogliga områdena. Ju mer forskning 
som görs inom skogliga områden desto bättre blir 
det, avslutar Viveka Beckeman. 

smått omöjligt att kunna bedriva detta med den 
bemanning vi i dagsläget har. Tillgång till sådana 
typer av verktyg är avgörande för att vi ska vara 
effektiva och konkurrenskraftiga, fortsätter Göran 
Andersson.   

Göran Andersson har varit med länge och sett 
branschen digitaliseras. Det han nu betraktar som 
utmanande är att kompetensnivån för alla in- 
blandade fortsätter ligga på en tillräckligt hög nivå.

– Det är ibland svårt att hinna med att upp-
datera sig. Det kommer ny digital och teknisk 

utrustning hela tiden och det är viktigt att få med 
hela kedjan, från tjänstemän till dem som faktiskt 
sitter i skogsmaskinerna och gör jobbet. Det är 
också en punkt som är identifierad i programmet, 
vilket är jättebra, säger han. 

Det är flera företag som samarbetar i Mistra Digital 
Forest, något som troligtvis är en del av framgången.  

– När alla går samman blir vi både starkare 
och mer konkurrenskraftiga, det har skogsnäring-
en visat. Det här är ett sätt för Sverige att ligga i 
täten när det gäller teknisk och digital utveckling, 
kanske till och med ta förstaplatsen, säger Göran 
Andersson. 

När alla går samman blir vi både starkare och  
mer konkurrenskraftiga, det har skogsnäringen visat. 

Det här är ett sätt för Sverige att ligga i täten när  
det gäller teknisk och digital utveckling [...]

GÖRAN
ANDERSSON

TORGNY
PERSSON

ANNA
JÖBORN

ANNA JÖBORN
VD, Mistra

Varför väljer Mistra att finansiera Mistra Digital Forest?
– Mistras uppdrag är att finansiera forskning av strategisk 

betydelse för en god livsmiljö i Sverige. Eftersom skogen 
täcker cirka 70 procent av vår landareal utgör den, med sin 
unika flora och fauna, utan tvekan en av våra viktigaste livs-

miljöer. Skogen har bidragit till vårt välstånd och skogs-
bruket är alltjämt en av Sveriges viktigaste näringar.  
Skogsbruket spelar dessutom en mycket viktig roll i 
omställningen till det fossilfria samhället. För att det 
svenska skogsbruket ska bli effektivt och långsiktigt 
hållbart krävs tillgång till bästa möjliga kunskap. 
Därför satsar Mistra på forskning för att främja  

skogsbrukets digitalisering och utveckla metoder  
för ett hållbart skogsbruk.

Vilken betydelse tror du att skogen kommer att ha  
i framtiden?

– Jag är övertygad om att skogen kommer vara en viktig 
resurs i den framtida gröna bioekonomin. Skogsbruket och 
hela dess värdekedja kommer bidra till att skapa arbets-
tillfällen i Sverige. Skogsråvaran kommer att utgöra en allt 
viktigare resurs i ett framtida cirkulärt och fossilfritt samhälle. 
Ett modernt och effektivt skogsbruk kommer att behöva kombi-
neras med ett ökat skydd av särskilt värdefulla skogsmiljöer. 
Skogen, med sin förmåga att fungera som en kolsänka och 
med sin biologiska mångfald, kommer ha stor betydelse 
för att vi ska nå våra gemensamt överenskomna klimat- och 
miljömål.

TORGNY PERSSON
Forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

Varför är Skogsindustrierna programvärd för 
Mistra Digital Forest?

– Skogsindustrierna var med och 
initierade Mistras utlysning och när 
den publicerades var intresset från 
våra medlemsföretag mycket stort. 
De bad Skogsindustrierna att sam-
ordna ansökningsarbetet och när 
även de aktiva forskningsutförarna 
stöttade initiativet var det naturligt 
att Skogsindustrierna blev värdorga-
nisation. Ett beslut som varit mycket 
positivt för oss på Skogsindustrierna.

Vilken betydelse tror du att skogen  
kommer att ha i framtiden?

– Jag är övertygad om att skogen 
förblir en viktig del i lösningen på klimat-
utmaningen genom att bidra till samhällets 
omställning till en cirkulär biobaserad 
ekonomi. För att det ska bli möjligt är 
initiativ som Mistra Digital Forest otroligt 
betydelsefulla – då forskning, kunskap och 
innovation driver tillväxt.

Foto: Per Westergård
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Framsteg och samarbete 
– därför är forskning en nyckel till att påverka EU

Skogsbruket är en del av lösningen på klimatfrågan och driver tillväxt i 
den globala bioekonomin. Det är en självklarhet i länder som Sverige 
och Finland där skogsbruket är en viktig näring, och där man fokuserar 
mycket på att utveckla det hållbara skogsbruket. I andra delar av EU 
har man delvis en annan syn på bioekonomi och skogsbruk. För att få 
EU:s beslutsfattare med på tåget gäller det att agera nu, anser Maria 
Wetterstrand, styrelseledamot i Mistra Digital Forest.

– Det handlar om att visa att det går att kombinera ett skydd av 
biologisk mångfald med ett aktivt skogsbruk.

Med en bakgrund som språkrör för Miljöpartiet och nu-
mera stationerad som konsult i Bryssel har Maria Wet-
terstrand lite av en fot i varje läger. Hon är väl insatt i de 
kritiska argument som förs mot skogssektorn och är väl 
införstådd i sakfrågorna – samtidigt vet hon hur man talar 
om skogen i EU-parlamentets korridorer och de hinder 
som väntar svenska skogsbruket om branschen inte tar ett 
rejält kliv fram. 

– Generellt sett är synen på skogen och skogsnäringen 
inom EU ganska negativ ur ett miljöperspektiv. I Sverige 
har vi länge diskuterat hur bioekonomin kan bli en lösning 
på klimatfrågan, medan diskussionen inom EU mer hand-
lar om hotet mot biologisk mångfald som man anser att 
skogsbruket utgör, säger Maria Wetterstrand.

Skogspolitiken är i grunden en nationell fråga där natio-
nella regelverk ska gälla. Men EU har också gemensamma 
övergripande strategier kring biodiversitet, skydd av skog 
och hur man ska hantera skogsfrågor internationellt. Och 
det är här som beslut kan tas som även omfattar Sverige.

Vilka är de främsta utmaningarna för svenskt skogsbruk i 
relation till EU?
– Det handlar om att visa att det går att kombinera ett skydd 
av biologisk mångfald med ett aktivt skogsbruk. De digitala 
verktygen som man försöker utveckla och använda sig av 
kan hjälpa till att visa att det finns en stark utveckling inom 

Om Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s nya ram- 
program inom forskning och innovation.

Ramprogrammets budget uppgår i dags-
läget till 95,5 miljarder euro. 

Programmet har tre huvudinriktningar: 
Vetenskaplig spetskompetens, Globala 
utmaningar och europeisk industriell 
konkurrenskraft samt Innovativa Europa.



Maria Wetterstrand om 
EU:s syn på bioekonomi: 

”Om man tar kommissionen som utgångspunkt 
kan man konstatera att biodrivmedel för bilar är 
ganska ute, där är det elektrifiering som gäller. 

När det gäller lösningar i andra sektorer som sjö-
fart och flyg diskuterar man vätgas. Och då mest 
vätgas genom elektrolys. Elektrifieringen har en 
väsentligt högre status än bioekonomin överlag.

Men det finns inte så mycket skepsis mot att 
använda trä som byggmaterial till exempel, 
då handlar det om långlivade produkter och 
det är ju ett bättre byggmaterial än många av 
alternativen.”
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skogsbruket, att man är del av det moderna samhället, men 
också att man får verktyg som kan öka hänsynstagandet till 
biologisk mångfald och även bevisa det.

För att visa att kombinationen är möjlig behöver skogs-
ägarna i ett första steg acceptera de inskränkningar som 
redan införts i Sverige, men också vara beredda på fler. Sam-
tidigt kan man nog förvänta sig att skogsägarna också får en 
viss ekonomisk kompensation, anser Maria Wetterstrand. 

Om man nu kommit en bit på vägen i Sverige – varför har 
man inte nått ut med detta?
– I vissa länder är det här helt ointressant för att man inte 
har så mycket skog, och i andra länder är skogsbruket 
inte i nivå miljömässigt med det svenska. Sådana lokala 
erfarenheter präglar synen på skogsindustrin. Då är det 
svårt att nå fram med det svenska perspektivet, särskilt om 
ekonomiska intressen är inblandade. 

De länder som har stort intresse för skogliga frågor är i 
klar minoritet i EU-parlamentet. Till exempel har Sverige 
tillsammans med Finland och Österrike knappt 8 procent 
av rösterna i EU Parlamentet, men de representerar till-
sammans 35 procent av EU:s totala skogsareal.  

Johan Elvnert, vd för FTP (Forest-based Sector Techno- 
logy Platform), är en av de personer som under många år 
arbetat för att uppmärksamma skogliga frågor på plats 
i Bryssel. Liksom Maria Wetterstrand lyfter han fram att 
regelverk inom EU har allt större inverkan på den svenska 
skogsnäringen.

– Vi måste behålla vår rätt att besluta hur vi ska bruka 
skogen, den håller vi på att förlora nu, säger han.

Några av Johan Elvnerts främsta uppdrag är att sprida 
kunskap om skogen och skogsbruket på EU-nivå, verka för 
att öka forskningsanslagen till skogssektorn, och att styra 
satsningarna till relevanta områden. Ett arbete som är 
krångligt och tidskrävande, men som också gett resultat, 
konstaterar han. 

– I år läggs EU:s nya ramprogram Horisont Europa 
fram med en budget på närmare 100 miljarder euro. Det 
innehåller alla typer av finansiering till forskning. En del av 
det beloppet riktas till vissa sektorer, och där jobbar jag för 
att få mer pengar till viktiga områden inom skogssektorn.

Vad kan vi göra för att påverka?
– EU-programmen är jättebra att delta i, och det gör många 
svenska forskare och företag, men de skulle kunna vara 
ännu mer aktiva. Vissa reagerar på att man måste sam- 
arbeta med andra parter i andra länder, vilket kan vara  
lite motigt, men de här forskningsprojekten följs av kom- 
missionen. Om svenska organisationer 
bara väljer projekt på hemmaplan 
så finns det en risk att möjlig- 
heten att påverka den euro- 
peiska utvecklingen går 
förlorad till andra organisa-
tioner och sektorer i EU. 

MARIA
WETTERSTRAND

JOHAN
ELVNERT

Maria Wetterstrand: ”Ett aktivt skogsbruk där man 
använder så stor del som möjligt av den råvara man tar 
ut i långlivade produkter bidrar bättre till en långsiktig 

klimatpolitik än att bara låta skogen stå kvar.”

Fotograf: Fredrik Hjerling
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Digital transformation  
börjar med kompetensfrågan
En förutsättning för digital transformation är kompetens. Det menar 
Jonny Holmström vid Umeå universitet, en av forskarna i Mistra Digital 
Forest, i en ny rapport1. Inom Mistra Digital Forest finns det flera initiativ 
som syftar till att höja den digitala kompetensen hos de deltagande 
företagen. Här presenteras ett urval av de aktiviteter som genomfördes 
eller påbörjades under 2020. 

L I SA  N I LSSON

D I G I TA L  K O M P E T E N S

1  Digtal Transformation of the Swedish Forestry Value Chain: Key Bottlenecks 
and Pathways Forward, J Holmström, Umeå University (2020)
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Det är bråttom. Det kommer att hända fortare än vad man 
tror – därför är det en fördel ju tidigare man börjar sin pro-
cess mot en digital transformation. Att som företag ta klivet 
in i en digital transformation handlar dock inte om att vara 
snabbast, det handlar om att bygga en verksamhet som 
är snabb på att reagera på förändringar. Det menar Lars 
Öbrand, lektor i informatik och den som har lett utbildning-
en, som tagits fram av Swedish Center for Digital Innovation 
(SCDI) vid institutionen för informatik på Umeå universitet, 
med Holmen Skogs ledningsgrupp.

– Jag tycker att det var ett mycket klokt beslut av lednings-
gruppen att initiera denna utbildning. För att lyckas med 
en digital transformation krävs att alla viktiga beslutsfattare 
förstår sammanhanget och ser fördelar med förändringarna, 
säger han och fortsätter:
– Digitala möjligheter innebär att vissa kommer få mer makt 
och vissa mindre, vilket kan göra att det blir känslomässigt. 
För att kunna förlika sig med tanken att det kommer att bli 
annorlunda måste en sådan process få ta tid.

Det ena ledde till det andra. Så var fallet när  
Holmen blev med sommaranställda studenter 
som en följd av ett studentarbete. Ett arbete som 
utförts under en kurs i digital innovation på Umeå  
universitet i samarbete med Holmen inom  
ramen för Mistra Digital Forest.  
– Efter redovisningen av studentarbetet kom en student 
fram till mig och frågade om vi hade sommarprojekt för 
studenter. Det ledde till att vi satte igång två projekt för 
sex studenter – ett om kundkännedom och ett om digitala 
ekosystem, säger Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen Skog 
och tillägger:

– En oväntad behållning av detta sommarjobb var  
att vi i ledningsgruppen blev hjälpta av studenternas  
redovisningar att få bitarna att falla på plats i den  
utbildning som vi samtidigt genomgick – det var  
som att polletten föll ner där och då! 

– Vi ser ett tydligt behov av utbildning för att skogsföre-
tagen ska kunna förstå och tillvarata digitaliseringens 
möjligheter och vad det kan medföra i form av möjliga 
transformationer i det framväxande digitala ekosyste-
met, säger Erik Willén som leder projektet Digital Forest 
Academy.

Projektet syftar till att medverkande skogsföretag i 
Mistra Digital Forest ska kunna dra praktisk nytta av digi-
taliseringen i sin verksamhet. Målet med initiativet är att 
utarbeta ett utbildningsinnehåll, i form av ett grundkoncept 
där olika utbildningar samlas på programmets webb, 
som sedan kan sjösättas med hjälp av separat finansie-
ring från en extern finansiär eller skogsföretagen själva.

Under hösten 2020 har programmets företag fått 
besvara en enkät om deras utbildningsbehov inom  
digitalisering vars resultat är tänkt att ligga till grund  
för framtagandet av utbildningar.

”Det kommer aldrig att gå”
Utbildningen, som var helt anpassad efter Holmens behov, 
bestod av fem halvdagstillfällen. Med målet att komma 
vidare i framtagandet av en digital strategi för framtiden har 
ledningsgruppen fått reflektera över vad digital transforma-
tion innebär för ett företag som Holmen, vilka förmågor de 
behöver ha och vilka strategiska steg som de måste ta för 
att komma vidare.

– Många nya tankebanor öppnades hos gruppen under 
utbildningen men halvvägs kändes det jättejobbigt och att det 
här kommer aldrig att gå, säger Lisa Nilsson och fortsätter:

– Frustrationen insåg vi alla var en naturlig del av proces-
sen men framåt hösten började saker och ting klarna. Idag 
agerar vi helt klart annorlunda i vardagen, till exempel är vi 
snabbare på att fånga, reagera och agera på olika grejer.

Fler projekt kring digitalisering
Lisa Nilsson ser utbildningen som en viktig del i deras 
resa framåt för att bli ett mer innovativt företag. Under det 
kommande året kommer de också att starta fler projekt kring 
digitalisering och digital transformation.

– Vi kommer att göra fler fel det här året än vad vi  
tidigare gjort tack vare att utbildningen har utmanat oss  
att bli bättre på att omvandla tanke till ord och handling, 
säger hon.

– Att genomföra utbildningen med dessa kloka och 
ambitiösa personer har varit fantastiskt kul. Jag ser fram emot 
att arbeta vidare med hur den kan bli användbar för fler 
företag, avslutar Lars Öbrand.

”Vi kommer göra fler fel än någonsin 
– tack vare utbildningen”

Mycket nytt, frustration, insikter  
– och helt nödvändig. Det är ord som 

Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen Skog, 
använder för att summera den utbildning 

företagets ledningsgrupp gick under 2020 för att 
öka sin kunskap kring digitalisering. 
”Idag är vi bättre på att börja göra och tänka samti-
digt istället för att förbli tänkande”, säger hon.

Studenter fick sommarjobb på Holmen 

Digital Forest Academy – koncept  
för utbildningspaket inom digitalisering

D I G I TA L  K O M P E T E N S
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Under en redovisning av masterstudenter väcktes 
idén hos Sveaskog om att erbjuda en praktikplats 
till en av studenterna. I oktober 2020 påbörjade 
Malaika Torto, student på masterprogrammet i IT 
Management vid Umeå universitet, sitt internship 
hos Sveriges största skogsägare – en av de del- 
tagande parterna i Mistra Digital Forest.

D I G I TA L  K O M P E T E N S

– enligt skogsbolagen själva
Mistra Digital Forest handlar om digitalisering i det 
svenska skogsbruket. För att få en tydligare bild av 
hur digitalt mogen branschen är genomförde Camilla 
Widmark, SLU, och Erik Willén, Skogforsk, en kart-
läggning av de skogsbolag som är med i programmet.

– I början av programmet såg vi ett behov att beskriva var 
vi i skogsbranschen befinner oss i digitaliseringsprocessen, 
vad ser vi för behov framåt och vad vi adresserar inom 
Mistra Digital Forest. I denna diskussion kom frågan om 
digitala ekosystem upp och vad det är, säger Camilla 
Widmark.

Med målet att få en överblick över hur det ser ut i skogssektorn  
vände sig Camilla Widmark tillsammans med Erik Willén till 
skogsföretagen inom programmet med ett antal 
frågor. Syftet var framförallt att få höra mer om 
hur skogsföretagen själva ser på sin digitala 
mognadsgrad.

– Vi hade med begreppet det digitala 
ekosystemet som en diskussionspunkt, men vi 
frågade också hur långt digitaliserade de var 
och vad de vill prioritera att digitalisera på 5 
till 10 års sikt, förklarar Erik Willén.

Ett företag som deltog var SCA – kartläggnings- 
processen väckte många tankar och diskussioner,  
konstaterar Magnus Bergman, skogsteknisk  
chef på SCA.

MAGNUS
BERGMAN

Ibland tycker man ”det här är 
vi bra på”, men så kan man ändå 
se att det finns ytterligare potential 

till förbättring. 

ER IK
WIL LÉN

Sveaskog ville bli mer 
digitala genom internship

– Vi hade ett samarbete med Umeå universitet där vi på 
Sveaskog deltog med ett så kallat live case på en kurs 
i digital strategi. Vi tyckte det var en spännande grupp 
studenter som gav oss intressanta synpunkter. Under redo- 
visningen väcktes tanken att erbjuda en praktikplats till 
en student då vi blev så inspirerade av presentationerna, 
säger Johan Ekenstedt på Sveaskog.

Efter en kort process med ansökning och intervju erbjöds 
en av studenterna, Malaika Torto, praktikplatsen. Under 
hösten har hon hjälpt Sveaskog att utforska olika alternativ 
för att samla in skogliga data – både genom manuella och 
digitala verktyg samt fjärranalys.

– Det var en fantastisk och unik möjlighet för mig att få 
en djupare förståelse för den svenska skogsindustrin. Det 
var framför allt värdefullt att få arbeta praktiskt redan från 
start – vilket gjorde denna erfarenhet ojämförbar med vad 
jag lär mig i klassrummet, säger Malaika Torto.

Sveaskog är också nöjda med praktiken och har fått inblick 
i hur det är att jobba med en ung människa med en annan 
bakgrund.

– När man jobbar i branschen så blir man rätt snäv, 
men de utmaningar vi har är rätt generella. Lösningarna på 
utmaningarna vi har går att finna med många generella 
digitala verktyg. Rent konkret så hittade vi några fel i några 
sammanställningar av produktions- 
data. Dessa har vi nu rättat och kan ta 
bättre datadrivna beslut, säger Johan 
Ekenstedt och avslutar:

– Vi tar gärna mot fler praktikanter 
i framtiden, men personligen kommer 
jag att fokusera på att vara handledare 
i några examensarbeten.

JOHAN EKENSTE
D

T

MALA IKA
TORTO

Foto: Johan O
lsson

Så digitalt är det 
svenska skogsbruket 
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Som utgångspunkt hade SCA ett underlag från Mistra 
Digital Forest där de fick sätta olika färger enligt trafikljus-
principen på ett flertal områden som visar hur de tycker att 
de ligger till. 

– Målet var att skapa oss en bild, som baserade sig på en 
självskattning, för att se inom vilka områden vi ligger längre 
fram och var det finns stora möjligheter att digitalisera.  
Ibland tycker man ”det här är vi bra på”, men så kan man 
ändå se att det finns ytterligare potential till förbättring. 
Sedan var det några områden där vi upptäckte att vi inte 
ens funderat kring det digitala och insåg att det var eftersatt, 
säger Magnus Bergman.

Kartläggningen uppskattades internt inom SCA, särskilt på 
IT-sidan. Magnus Bergman hoppas att arbetet kan tas vidare 
under våren efter att ha pausats under hösten på grund av 
en intern omorganisering. 

CAMIL LA
WIDMARK

Vidaretransport:

LEVERANSAVISERING

TERMINALHANTERING

LASSNING/LOSSNING

LOGISTIKPLANERING/TRANSPORT-
ORDER, INKL. VIRKESBYTEN

PRODUKTIONSPLANERING

INMÄTNING MASSA

INMÄTNING TIMMER

Skoglig planering:

DRIVNINGSPLANERING

PRODUKTIONSPLANERING 
(INKL APTERINGSOPTIMERING)

VIRKESKÖP

PLANERING  
(KOMMANDE 5-10 ÅR)

LÅNGSIKTIG PLANERING

SKOGSTRÄDSFÖRÄDLING  
OCH FÖRYNGRINGSMATERIAL

Beskrivning av skog 
och infrastruktur:

MARKFUKTIGHET

HÄNSYNSTAGANDE
(NATUR OCH KULTUR)

VÄGAR/VÄGFÖRHÅLLANDEN

BÄRIGHET

TOPOGRAFI

DATA SOM BESKRIVER SKOGEN

STÅNDORTSFÖRHÅLLANDEN

Skogliga åtgärder:

SKOTNING

AVVERKNING  
(GALLRING/SLUTAVVERKNING)

UPPHANDLING UTFÖRARE

FLISNING

AJOURHÅLLNING/ 
PLANERING EFTER ÅTGÄRD

SKOGSVÅRD (MARKBEREDN., 
FÖRYNGRING, RÖJNING)

SAMMANKOPPLING AV DIGITALA PROCESSER

SKOGSBRUKETS PRODUKTION OCH POTENTIAL FÖR DIGITALISERING I  FRAMTIDEN

DIGITALISERINGSENS MÖJLIGHETER FÖR KUNDER TASK 0:3; 0.4; 0.5; 3:1

Beskrivning av skog 
och infrastruktur:

TASK 1:2; 1:3

TASK 1:2

TASK 1:1; 1:2; 1:3

MARKFUKTIGHET

HÄNSYNSTAGANDE
(NATUR OCH KULTUR)

VÄGAR/VÄGFÖRHÅLLANDEN

BÄRIGHET

TOPOGRAFI

DATA SOM BESKRIVER SKOGEN

STÅNDORTSFÖRHÅLLANDEN

Skoglig planering:

TASK 2:1; 2:2; 1:3

TASK 1:4; 3.3

TASK 2:4

DRIVNINGSPLANERING

PRODUKTIONSPLANERING 
(INKL APTERINGSOPTIMERING)

VIRKESKÖP

PLANERING  
(KOMMANDE 5-10 ÅR)

LÅNGSIKTIG PLANERING

SKOGSTRÄDSFÖRÄDLING  
OCH FÖRYNGRINGSMATERIAL

Skogliga åtgärder:

TASK 2:3

SKOTNING

AVVERKNING  
(GALLRING/SLUTAVVERKNING)

UPPHANDLING UTFÖRARE

FLISNING

AJOURHÅLLNING/ 
PLANERING EFTER ÅTGÄRD

SKOGSVÅRD (MARKBEREDN., 
FÖRYNGRING, RÖJNING)

Vidaretransport:

TASK 3:2

TERMINALHANTERING

LASSNING/LOSSNING

LOGISTIKPLANERING/TRANSPORT-
ORDER, INKL. VIRKESBYTEN

PRODUKTIONSPLANERING

INMÄTNING MASSA

INMÄTNING TIMMER

LEVERANSAVISERING

– Förhoppningsvis ska det leda till att vi prioriterar investe-
ringarna kopplat till IT och digitalisering bättre. Det är lätt 
att ta dessa för givet och att man inte tänker på vad det kan 
generera. Det finns oerhört stora möjligheter i skogsnäringen.  
Svårigheten är att välja ut vad som skapar störst nytta  
och avgränsa sig så att man inte springer på för  
många puckar. 

Både Camilla Widmark, som också leder ett  
syntesarbete inom programmet, och Erik Willén 
ser att bilderna kan utgöra en god grund för 
arbetet framöver och för fas två av Mistra 
Digital Forest.

– I det fortsatta syntesarbetet kommer bild- 
erna vara värdefulla för kommande dialoger, 
avslutar Camilla Widmark.

Delvis digitaliserad, men stora delar kvarstår Påbörjad digitalisering, mycket kvarstårHög grad av digitalisering

Lägst behov och potential Störst behov och potential Kategorin fick inget svar

NULÄGE

OM 5-10 ÅR

De olika task-boxarna visar var Mistra Digital Forest genomför insatser.

Foto: Johan O
lsson



Kartan visar trädslag där 
blått är tall, rött är gran 

och grönt är lövträd. 
Bild: SLU

Skogliga fakta
– gröna data som skapar nya metoder och möjligheter

Inom Mistra Digital Forest pågår ett omfattande forskningsarbete inom 
fjärranalys. Arbetet handlar om att utveckla nya metoder för att ta fram 
databaser som beskriver skogen med data från laserskanning, satellit-
bilder och skördare. På följande sidor presenteras ett urval kring den 
forskning som pågår kring detta.

– I vårt arbete använder vi satellitbilder (Sen-
tinel 2-bilder) som levereras löpande med 
3-5 dagars mellanrum. Det gör att vi kan 
få flera bilder under en vegetationsperiod, 
vilket är fördelaktigt vid trädslags- 
klassificeringar. Exempelvis är det bra att 
använda en bild tagen före och en bild 
tagen efter det att lövträden slagit ut för att 
skilja mellan barr- och lövskog, säger Mats 
Nilsson, forskare vid SLU.

De metoder som Mats och hans kollegor 
utvecklar skattar volymen per trädslag utifrån 
en kombination av Sentinel 2-data från två 
tidpunkter och laserdata – den pågående 
nationella laserskanning som Lantmäteriet 
ansvarar för där mängd och volym kan 
urskiljas. Dessutom pågår ett arbete på SLU 
med att skatta trädslag enbart baserat på 
högupplösta multispektrala laserdata på 
de försöksområden som skannades 2019 

(mer om det går att läsa i intervjun med Eva 
Lindberg på följande uppslag).

– Det finns många studier som utnyttjar 
tidsserier med satellitbilder för trädslagsklas-
sificering. Men det vi gör är inte bara att 
använda satellitdata utan även laserdata, 
samt att utveckla metoder som kan användas 
nationellt. Eftersom det inte går att ta fram 
tillförlitliga trädslagsuppgifter utifrån enbart 
den nationella laserskanningen behöver vi 
använda flera datakällor.

Vad finns det för värde i att kunna 
klassa trädslag?
– Trädslagsuppgifterna är viktiga för att 
planera skogsvårdsåtgärder så att röjningar 
och gallringar utförs i rätt tid. Dessutom är 
de viktiga för att se vilka volymer av olika 
trädslag som faller ut vid en avverkning. 
Ytterligare en viktig aspekt är naturligtvis 

Trädslag saknas i Skogliga grunddata som Skogsstyrelsen och SLU 
på uppdrag av regeringen tar fram med hjälp av laserskanning. 

Genom att kombinera satellitbilder med laserdata från flera tidpunkter 
undersöker Mats Nilsson och hans kollegor på SLU möjligheten att klassa träds-
lag för större områden och utvecklar metoder som kan användas nationellt.

Satellitdata + högupplöst laserdata 
= klassning av trädslag
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Kartan visar det område vid Laxsjön i nordvästra Medelpad på 
50 000 ha som SCA lät laserskanna med flyg sommaren 2019. 
Resultatet från den högupplösta laserskanningen har SCA ställt  
till förfogande för forskare inom Mistra Digital Forest. Bild: SCA

naturvård och planering av hänsynsåtgärder 
i samband med avverkningar.

Hur långt fram i tiden ser ni att imple-
mentering av detta skulle kunna bli 
verklighet?
– De metoder som vi utvecklar bedömer 
jag att vi relativt snart skulle kunna använda 
operationellt för att ta fram rikstäckande 
trädslagskartor. Förhoppningsvis kan vi ta 
fram nationella trädslagskartor i samband 
med att Lantmäteriets pågående nationella 
laserskanning är klar. Dock så blir produk-
tionsprocessen mer komplex, och därmed 
dyrare, när både laserdata och satellitbilder 
ska kombineras. Implementeringen träds-
lagsvisa volymskattningar av denna typ i 
nationell skala är därmed även en budget- 
fråga, avslutar Mats Nilsson.

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att uppdatera, 
utveckla och tillgängliggöra Skogliga grunddata, 
som ger skogssektorn tillgång till digital information 
och stora möjligheter till effektivisering och kvalitets-
höjningar. Uppdraget utförs via Lantmäteriets laser-
skanning av Sveriges skogsmark. Laserskanning av 
skog innebär att skogsmarken kartläggs och data 
av olika slag samlas in med hjälp av flygplan. 

Då skogen är dynamisk och förändras ständigt 
behöver skogliga data uppdateras och utvecklas 
för att vara fortsatt användbara. Under våren 
2018 började Lantmäteriet att tillhandahålla 
laserdata från en ny laserskanning. Totalt kommer 
75% av Sveriges yta att skannas. Planen är en 
regelbunden skanning och att efter ungefär sju 
år återkomma till och skanna samma område igen.
Källa: Skogsstyrelsen

Om Lantmäteriets nationella 
laserskanning och Skogliga grunddata

M
ATS  N I LSSON



De ser in i framtiden  
med hjälp av fjärranalys
Det finns en vision i skogsbruket om att redan innan avverkning kunna för-
utse vilka produkter som är möjliga att utvinna från specifika skogsbestånd. 
För det krävs tillgång till information om virkets egenskaper redan på plats 
i skogen. Johan Holmgren och hans team på SLU använder fjärranalys för att 
på trädnivå få fram information om stammar och grenar – och tar sågverkets 
stockröntgen till hjälp för att utvärdera resultatet.

Genom att använda data som har samlats in 
från Mistra Digital Forests flygburna laser-
skanning av Siljansfors försökspark kan Johan 
Holmgrens forskarteam extrahera information 
som beskriver trädkronors storlek, höjd och form 
för olika kronsegment. För att få information om 
trädstammarna krävs dock data från markburen 
laserskanning – data som sedan kopplas ihop 
med laserdata från luften i olika modeller.

 – Vi arbetar med metoder för att automatiskt 
detektera och filtrera fram trädstammarna för 
att sedan modellera dem. Det blir då möjligt 
att simulera apteringar och få veta hur vi kan 
använda skogen redan innan avverkning, 
förklarar Johan Holmgren.

För att få information om virkesegenskaper 
är alla variabler som påverkar virkets kvalitet 
viktiga, däribland stamform och grenar. Något 
som är både svårt och tidskrävande att utvärde-
ra med traditionella fältmetoder då man måste 
fälla och mäta stammarna manuellt.

– Det vi gör inom Mistra Digital Forest är 
att inom Siljansfors försökspark, där Stora 
Enso är markägare, laserskanna träden innan 
avverkning och därefter transportera dem till ett 
sågverk där de mäts med tomograf. Resultatet 
med virkesegenskaper från tomografen kan vi 
sedan jämföra med de skattningar av virkese-
genskaper som vi har gjort i skogen, berättar 
Johan Holmgren.

– För oss är det viktigt att få en så bra 
uppskattning av vår stående skog som möjligt. 
Både avseende volym, men självklart även 

gällande kvaliteten på virket. Detta är viktigt 
både ur ett drivningsperspektiv, för att vi ska 
kunna optimera vilka bestånd som ska avverkas 
efter vår industris behov. Men även för att få en 
trovärdig värdering på vår skog, säger Anna 
Norén som jobbar med skogsdata och digital 
utveckling på Stora Enso Skog, och fortsätter:

– Med hjälp av laserskanning kan vi 
redan i dag få en bra mätning över hela 
vårt skogsinnehav till en rimlig kostnad. Men 
detaljeringsnivån av data från laserskanningen 
kommer förbättras ytterligare genom att göra de 
planerade studierna. Vi hoppas att när vi även 
kopplar in AI i studierna, så kan utväxlingen bli 
riktigt stor.

Under hösten 2020 startade Johan 
Holmgren, tillsammans med sin kollega Henrik 
Persson, ytterligare ett projekt inom programmet 
om skattning av enskilda träd för stora områden 
med högupplöst laserskanning. Projektet syftar 
till att skatta stamegenskaper för enskilda träd 
över stora områden för att förbättra den industri-
ella värdekedjan. I projektet kommer de bland 
annat ta hjälp av laserskanning från helikopter 
som har mer än 500 mätningar per kvadrat-
meter i ett sampel av flygstråk, samt använda 
flygburen laserskanningsdata (20 mätningar 
per kvadratmeter) för hela SCA:s testområde 
vid Laxsjön på 50 000 ha. 

Målet med projektet är att utveckla algo-
ritmer och arbetsflöden för att hela värdeked-
jan ska kunna förbättras och implementeras 
operationellt.

Data från markbaserad laserskanning. Grå  
punkter är klassade som kvistar. Färgade punkter 
är klassade som grenar och stammar. Cylindrar  
är automatiskt kurvanpassade till stamformen  
med hjälp av en algoritm utvecklad vid SLU.  
Bild: Kenneth Olofsson.

Trädkronor har automatiskt avgränsats i data 
från flygburen laserskanning med en algoritm 
som har utvecklats vid SLU. Den gula polygonen 
visar gränsen för Siljansfors försökspark. Den 
röda färgen visar polygonerna för trädkronorna. 
Den gröna färgens intensitet visar trädkronornas 
höjder över marken. Bild: Johan Holmgren.

Trädkronor har automatiskt avgränsats i data  
från flygburen laserskanning med en algoritm 
som har utvecklats vid SLU. Den röda färgen visar 
polygonerna för trädkronorna. Den gröna färgens 
intensitet visar trädkronornas höjder över marken. 
Den grå färgen visar markens struktur.  
Bild: Johan Holmgren.
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VARFÖR ÄR DATA OM SKOGEN V IKT IGT?

Bättre data om Sveriges skogar kan bidra till ett mer 
effektivt och hållbart skogsbruk. Både i form av en 
mer effektiv användning av råvara, maskiner och 
information och bättre precision och förutsägbarhet i 
planering samt råvaruflöden.

JOHAN H
O

LM
G

R
E

N

F J Ä R R A N A LY S

En visualisering av 3D data från flygburen laser- 
skanning utförd med helikopter (>500 punkter per 
m2). Färgen är en sammansättning av intensiteten 
från laserljuset och färgerna från en kamera som 
också var monterad på helikoptern. Bild: Johan 
Holmgren.
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Bilden visar Langning Huos arbete som går ut på att avskilja det översta lagret med träd för att identifiera det lägre vegetationslagret. 

– tack vare multispektral laserskanning 

VARIABLERNAS HELIGA 
GRAAL PÅ VÄG ATT HITTAS 

Multispektral skanning, skanning med laserljus i två eller flera våglängder, öppnar upp för nya 
möjligheter att kartlägga stora ytor av skog på hög detaljnivå. Däribland att ta fram 

kartor för trädslag, vilka kan underlätta vid utvärdering av biodiversitet och komma 
väl till hands vid skoglig planering. Det är något som Eva Lindberg och hennes 
forskargrupp på SLU arbetar med inom Mistra Digital Forest.

– Laserdata har använts i drygt 20 år för att 
ta fram skattningar av skogliga variabler, som 
volym, höjd och täthet. Det finns redan kartor 
för sådan information för hela landet, men det 
som saknas är bra trädslagskartor samt även 
tillväxtkartor, säger Eva Lindberg, universitets- 
lektor på SLU.

Multispektral laserskanning, som var den 
typen av skanning som genomfördes inom 
programmet sommaren 2019, genererar 3D 
punktmoln i flera våglängder.

– På detta sätt kan vi ta tillvara trädslagens 
färgskillnader utan att signalen störs av markens 
färg, eller av skuggor, förklarar Eva Lindberg.

Ny metod för framtagning av trädslagskartor
I Mistra Digital Forest har en ny metod utarbetats  
för att ta fram kartor som visar trädslag. Eva 
Lindberg har handlett Marian Schimka, master- 
student från Tyskland, som har arbetat med 
metoden som går ut på att dela in området i 
små rutor, rasterceller. Inom det området räknar 
man ut medelvärdet. 

– I vår metod täcker varje ruta en liten ytenhet 
på 50 gånger 50 centimeter och i varje ruta 
blir resultatet ett trädslag, förklarar Eva Lindberg 
och fortsätter:

– De satellitbilder som tas på skogen idag 
har betydligt större pixlar, ofta 10 gånger 10 
meter, vilket många gånger ger flera trädslag 
på en och samma yta. Genom den multi- 
spektrala laserskanningen däremot går det  
att ta fram noggranna trädslagskartor.

Variablernas heliga graal
Sveaskog har agerat handledare, stått som 
markvärdar och finansierat delar av den hög-
upplösta skanningen i ett av studieområdena 
som utgör en central del i arbetet med trädslag. 
På frågan varför Sveaskog valt att delta svarar 
teknikspecialisten Johan Ekenstedt, att det är 
jätteviktigt för skogsägare att ha bra data på 
trädslagen.

– Trädslag är lite av en helig graal som vi 
verkligen vill åt eftersom om vi inte vet vilket 
trädslag det är, så vet vi ju inte heller vad vi får 
ut för produkter. 

LANGNING 
HUO

EVA
L INDBERG

Lövträd Tall Gran

0       0,5        1

Kilometer (km)
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– Målet är att vidareutveckla metoder för att ta fram information 
som är relevant för bedömning av naturvärden i boreal skog 
från programmets flygburna laserdata med hög punkttäthet och 
utvärdera hur användbar den är, säger Eva Lindberg på SLU, som 
leder det nya projektet inom Mistra Digital Forest som hösten 
2020 beviljades medel från programmets strategiska reserv.

Metoderna kan användas för att ta fram kartor med habitatkva-
litet, med andra ord kartor som beskriver arternas livsmiljöer, i 
områden som har skannats med multispektral laserskanning.

– Kartorna kan i sin tur användas för analyser av naturvärden 
på landskapsnivå och för att underlätta skoglig drivningsplane-
ring, förklarar Eva Lindberg. Hon menar att de främsta utma-
ningarna handlar om att undersöka vilken typ av information 
kopplad till naturvärden som faktiskt är möjlig att ta fram från 
laserdata samt hur noggrann informationen är. 

Södra kommer att utvärdera den praktiska användbarheten av 
kartorna.

– Resultaten från detta projekt kommer att vara använd-
bara för att studera effekten av olika åtgärder i skogsbruk och 
naturhänsyn på landskapsnivå. Det ger i sin tur information om 
hur mycket naturvårdsåtgärder, både vad gäller generell hänsyn 
och avsättningar, som behövs för en given areal för att uppnå 
kriterierna i miljöcertifieringar, avslutar Eva Lindberg.

Förutom SLU och Södra deltar även Skogforsk i projektet som 
planeras att pågå under 2020-2021.

Nytt projekt kring 
naturvärdesindikatorer 
från laserdata
Att utveckla metoder och använda laserdata för att ta fram 
information om biodiversitet och naturvärden på landskapsnivå 
är vad ett nytt projekt inom Mistra Digital Forest ska göra.

Laserdata från flygburen (ALS) och markbaserad (TLS) laserskanning slås samman i kluster som ska ge 
information om strukturer, trädkronor och buskar. Bilden är gjord av Langning Huo, postdoc på SLU i Umeå, 
som jobbar i projektet.

Utöver trädslag menar han att det som fattas för 
att det ska bli riktigt bra är hur många träd det 
är per hektar. 

– Skulle man kunna lösa det skulle man 
slippa göra så mycket mätningar på marken, 
konstaterar han.

Med arbetet som görs i Mistra Digital Forest 
hoppas Johan Ekenstedt få fram lika bra data 
som vid fältmätning eller bättre. 

– Drömmen vore att lista ut vilken skannings-
metod vi ska använda för att få fram information 
om trädslag, vilken metod som ger bäst resultat 
och är mest kostnadseffektivt. Det kostar ju rätt 
många miljoner att skanna skogen, säger han.

Små träd – inte mindre viktiga
Men det är inte bara de stora träden som är 
viktiga att kunna identifiera, utan även lägre 
vegetationslager. Att kunna se små träd är 
både fördelaktigt ur ett biodiversitetsperspektiv, 
till exempel små träd som fungerar som göm-
ställen för fåglar. Ur ett ekonomiskt perspektiv är 
informationen i den lägre vegetationen också 
värdefull för att planera röjning och gallring 
med högre precision. 

Langning Huo, postdoc på SLU, håller på 
med en studie kring lägre vegetationslager och 
analysen är nästan färdig.

– Den metod Langning Huo använder grup-
perar ihop punkterna i grupper som motsvarar 
trädkronor eller buskar, sedan letar den rätt på 
alla trädkronor som är i det översta kronskiktet 
som plockas bort. På så sätt kan man få ut 
information om vad som finns längre ner, säger 
Eva Lindberg.

F J Ä R R A N A LY S

JOHAN
EKENSTEDT

Drömmen vore att lista  
ut vilken skanningsmetod vi  
ska använda för att få fram  

information om trädslag.



När klimatet ändras 
behövs planeringsstöd 
för ökade risker
Insektsangrepp och stormskador är högaktuella frågor för skogs- 
ägare och klimatförändringarna förutspås påverka framtidens 
skogar. Karin Öhmans forskargrupp vid SLU vill underlätta stra- 
tegiska beslut i planeringen av framtida skogsbestånd och 
utveckla system som hanterar både risker och osäkerheter. 

Även om klimatförändringarna förväntas öka till- 
växten i de nordliga barrskogarna, kommer den 
troligtvis begränsas av skador orsakade av olika 
störningar såsom stormar, bränder eller extrema 
väderhändelser. 

Heurekasystemet för skoglig analys och plane-
ring är väletablerat idag, men i takt med att allt 
mer data blir tillgängliga om skogsbestånd och 
klimatförändringar, ökar möjligheterna och kraven 
på vad framtidens planeringssystem behöver 
kunna hantera. 

Frågan står högt på dagordningen och i slutet av 
2020 fattades beslut i Mistra Digital Forests styrel-
se om att avsätta en del av programmets strategis-
ka reserv för det fortsatta arbetet. 

– Medlen möjliggör ett pilotprojekt där resulta-
tet kommer att kunna integreras i dagens Heureka- 
system, parallellt med att vi jobbar vidare för nästa  
generations planeringssystem, berättar Karin 
Öhman och fortsätter; 

– I piloten ska vi utveckla metoder för att lyfta 
fram risker i planeringen och kartlägga skogs- 
ägarnas inställning till skaderisker. Vi kommer 
utarbeta olika riskmodeller, till exempel ett index 
som visar risken för stormskador. Därefter kommer 

vi analysera hur risken för stormskada kan mini-
meras genom att använda olika skötselstrategier. 

Stormskador är i fokus för doktoranden Teresa 
López-Andújar Fustels forskning som sker på 
SLU. Hon har utvecklat en optimeringsmodell 
som också kan användas för att minska risken för 
stormskador över tid. 

– Trädens höjd, trädslag, vilka skogsbruksåtgär-
der som är vidtagna i den egna skogen respek- 
tive förändringar i angränsande fastigheters skog, 
är faktorer som påverkar trädens tålighet mot 
stormskador, förklarar Teresa López-Andújar 
Fustel.

Hur kan då risken för vind- och stormskador 
minskas? 
– Det gäller att sträva efter ett mjukare land-
skap när det gäller höjdskillnader mellan olika 
bestånd. Ett annat sätt är att minska mängden 
nya skogskanter, det vill säga antalet gränsytor 
mellan nedtagen och växande skog, menar Teresa 
López-Andújar Fustel.

– Det krävs alltså att skogsägare i framtiden 
även ser vad som sker i omgivningen, vilket skapar 
behov av komplexa planeringsmodeller. Genom att 
inkludera riskmodellering i planeringsprocessen 
ökar chanserna att anpassa skogsbruket för fram-
tida klimatförändringar, konstaterar Karin Öhman.

KAR IN
ÖHMAN

TERESA 
LÓPEZ-ANDÚJAR 

FUSTEL

Skogsbränder och stormar förväntas bli mer vanligt förekommande när klimatet 
förändras. På bilden syns skogsbränder i Sverige sommaren 2018 tagna av  
satelliten Copernicus Sentinel-2. Bild: The European Space Agency (ESA)
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”System som på bättre sätt hanterar 
osäkerheter skulle minska behov av 
dubbla mätningar”

Register med osäkra data ger sämre beslutsunderlag för skoglig planering. 
Systemens förmåga att hantera osäkerheter är därför ett prioriterat 
utvecklingsområde inom skoglig forskning. 

Sofia Sjödin är chef för skoglig planering på Holmen Skog. 
Hon välkomnar planeringssystem som hanterar risker och osäkerheter. 

Patrik Ulvdals doktorandtjänst är knuten 
till både SLU och Holmen med finansie-
ring från Kempestiftelsen, SLU samt Hol-
men. Hans kommande forskningsresultat 
är viktiga för kommande utvecklings- 
arbete inom Mistra Digital Forest.

– Vi vet att registren som vi idag base-
rar våra beslut på kan innehålla fel – och 
detta skapar osäkerheter som följer med 
när vi gör beräkningar. Heurekasystemet 
hanterar inte risker och osäkerheter. Om 
den möjligheten fanns skulle det under-
lätta skogsföretagens analysarbete. Här 
kan vår forskning göra skillnad, säger 
Patrik Ulvdal. 

– Holmen, precis som andra skogsägare, 
vill försäkra sig om ett hållbart brukan-
de. För oss innebär det bland annat att 
skogen ska generera ett högt virkesuttag 
över tid, givet de ramar som finns i form 
av allt från naturhänsyn till skogens  
åldersklassfördelning. Det tar cirka 
80 år att odla ett avverkningsmoget 
bestånd – den tidshorisonten behöver 
beaktas när vi undersöker hur ett håll-
bart uttag kan se ut över tid, säger Sofia 
Sjödin och förklarar vidare; 

– Planer som sträcker sig över många 
decennier är förenade med osäkerheter 
och risker. Stormar eller insektsangrepp 

SOF IA
SJÖDIN

PATR IK
ULVDAL

Koll på osäkerheter ger skarpare analyser

Det finns flera variabler – exempelvis 
skattad volym, höjd och medelålder 
– som skulle kunna förbättras för att 
nå bättre analysresultat när det gäller 
osäkerheter. Men främst är det kanske 
planeringsmetoderna som behöver ut-
vecklas för att hantera just osäkerheter, i 
den mån de är kända.

– Vi har ännu inte helt klart för oss vil-
ka variabler och metoder som skulle vara 
mest intressanta att titta på. Men vi kan 
konstatera att sättet som data används i 
planeringsprocessen hos skogsföretagen 
idag är ganska outvecklad och bygger på 
en traditionell planeringsmodell. Mistra 

kan förändra förutsättningarna snabbt. 
Helst skulle våra planeringssystem 
beakta, eller åtminstone kvantifiera, 
dessa risker. Då kan vi fatta beslut som 
ger ett effektivare nyttjande av skogen, 
samtidigt som vi kan planera och agera 
på ett sätt som täcker upp för oönskade 
risker.

Hur arbetar Holmen med risker och 
osäkerheter idag? 
– Osäkerheterna i de skogliga skattning-
arna gör att vi idag inte baserar beslut 
på enskilda datakällor. Trots att vi har 
flera former av data kompenserar vi 

genom att planera alla skogliga åtgär-
der i fält. I våra långsiktiga planer ser 
vi till att alltid ha marginaler i form av 
större tillgängliga avverkningsvolymer 
än de vi har beslutat oss för att faktiskt 
avverka. Att i framtiden ha metoder som 
på bättre sätt hanterar osäkerhet skulle 
minska behovet av dubbla mätningar 
och att vi kan hantera osäkerheter på ett 
mer sofistikerat sätt än att alltid ha stora 
lager, avslutar Sofia Sjödin.

Digital Forest fyller en viktig funktion för 
att stötta användningen av den högupp-
lösta information om skogen som finns 
tillgänglig idag även i planeringen, menar 
Patrik Ulvdal.
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– Just nu tränar vi en AI att köra runt maskinerna i virtu-
ella miljöer för att bygga upp en erfarenhetsbank över 
vad som är bra respektive dåliga val. Det skulle vara 
svårt, farligt och dyrt att göra i en fysisk miljö, säger 
Martin Servin om utmaningen med att föra in autonoma 
funktioner i skogsmaskinerna.

Till vardags leder Martin Servin en forskar-
grupp inom digital fysik vid Umeå univer-

sitet. Han har tidigare erfarenhet av att 
jobba med automatisering inom ex-
empelvis gruvnäringen och påpekar 
att skogen skiljer sig på många sätt 
från andra näringar.

– Skogen är i många avseen-
den mer utmanande än exempel-
vis en gruva eller en byggarbets-
plats. En gruva är liknande över 
tid och kan instrumenteras, medan 

Digital fysik är konsten och vetenskapen om att skapa naturtrogna virtuella miljöer – men också 
en viktig grund för den automatisering som pågår i många sektorer idag. Förutsättningarna att auto-
matisera skiljer sig däremot åt och just skogsmaskiner är särskilt svårt, konstaterar Martin Servin, 
universitetslektor vid Institutionen för fysik på Umeå universitet.

det inte är så med skogen. Den är annorlunda varje 
gång man kliver ut i den, vilket gör utmaningarna med 
att robotisera skogens maskiner mer jämförbara med att 
landa på Mars. De fordonen rör sig också i en okänd 
miljö och konsekvenserna av ett haveri är stora.

Inom ramen för Mistra Digital Forest arbetar han med 
autonoma funktioner i maskiner. Projektet har nu tagit fram 
detaljerade digitala modeller av maskiner och skogster-
ränger och utforskar olika strategier att köra autonomt och 
arbeta med kranen. De främsta utmaningarna består av 
att göra systemet ”medvetet” om omgivningen samt att 
göra de automatiserade funktionerna överförbara från 
den virtuella miljön till den fysiska, anser Martin Servin. 

– Tränade skogsmaskinförare är väldigt talangfulla 
och svåra att överträffa med ett automatiserat system. 
Därför är få funktioner automatiserade idag. Mycket 
är ännu ogjort, och det är kul och spännande för 
forskningen.

Foto: Johan Olsson

SKOTARE

”Att robotisera skogsmaskiner 
är som att landa på Mars”

Exempel på ett virtuellt träningsscenario där en AI lär sig 
köra en skotare snabbt och energisnålt i svår terräng genom 
individuell styrning av de sex pendelarmarna och hjulen.  
Bild: Viktor Wiberg, Umeå universitet.
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– Projektet handlar om autonom skotning och särskilt 
det mekaniska pusslet att greppa och lasta stockar på 
ett säkert och energieffektivt sätt, säger Martin Servin 
som leder projektet, och fortsätter;

– Vi kommer att undersöka möjligheten att göra en 
AI ”medveten” om fysiken i sin omgivning genom att 
träna den på kranarbete i virtuell miljö med digital 
fysik.

Brett samarbete – från Umeå till Kalifornien
Projektet kännetecknas av ett brett samarbete. 
Medverkande parter inkluderar Sveriges lantbruks- 
universitet (SLU), Skogforsk och Holmen Skog – och 
fler skogsföretag är välkomna att delta. Samarbete med 
Luleå universitet, KTH och UC Berkeley i USA planeras 
också.

– Centralt i projektet är de vetenskapliga frågeställ-
ningarna. På ett högre plan vill vi med projektet också 
öka kunskapen om potential och utmaningar med arti-
ficiell intelligens för automation av skogsmaskiner, men 
också stimulera maskintillverkarna till ökad auto- 
mationsgrad, säger Martin Servin.

Ett annat syfte är att etablera samarbete med världs- 
ledande forskare inom AI-robotik (UC Berkeley).

– De har fattat tycke för vår simuleringsteknik och vi 
har mycket att lära av dem. Genom detta projekt vill vi 
också få dem intresserade för skogsbrukets robotise-
ring, avslutar han.

Nytt projekt om AI-skotning

Går det att lära en skotare styrd av  
artificiell intelligens (AI) att lasta stockar i  
en digital miljö för att sedan överföra för-
mågan till fysiska maskiner? Det ska Martin 
Servin och kollegor vid Umeå universitet 
undersöka i ett nytt projekt med medel från 
programmets strategiska reserv.

Dagens skogsmaskiner är inte optimalt utformade för 
arbetet de ska utföra, bland annat eftersom de är desig-
nade att bära en förare. När fjärrstyrning och automa-
tion introduceras, så kan man utforma maskinerna på 
helt andra sätt, vilket exempelvis kan minska markskador 
och bränsleåtgång avsevärt, påpekar Martin Servin.

– Alla tänkbara lösningar behöver testas så att man 
går vidare med bästa valet. Men att bygga fysiska 
prototyper för varje idé skulle bli väldigt kostsamt och 
svårt att lyckas med. Då kan man istället bygga och 
testa dem i virtuell miljö för att se vad som fungerar där, 
förädla koncepten vidare och först därefter bygga en 
fysisk prototyp.

När tror du att vi kommer se mer automation ute i 
skogsmiljö?
– Helt självkörande maskiner tror vi är långt bort, men 
det finns många intressanta saker som går att introdu-
cera på vägen. Jag tror vi har övertygande resultat som 
testas och utvärderas i prototyper inom fem år, därefter 
tar ett antal andra icke-tekniska frågor vid – arbetsmiljö, 
säkerhet och lagstiftning. Det räcker ju inte att det är 
95 procent säkert, utan det är väldigt högra krav på 
säkerhet, robusthet och ekonomi. Sedan är det ju maskin-
tillverkarna som tar tekniken hela vägen, och om det tar 
ett eller fem år från prototyp är jag osäker på, det törs 
jag inte säga.

Martin Servin om drivkrafterna 
bakom automatisering:

 
PRODUKT IV I TET 

”Människan är den begränsande faktorn idag.”

BRÄNSLE  OCH MI L JÖVÄRDEN

”Om föraren inte sitter i maskinen utan sitter på avstånd, 
kan man göra den lättare, den kan förbruka mindre 
bränsle och orsaka mindre markskador.” 

OPERATÖREN

”Det är inte hälsosamt att skakas runt ett långt yrkesliv och 
det innebär mycket ensamarbete, vilket också kan leda till 
rekryteringsproblem.”

A U T O M AT I O N
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För att ta reda på hur man kan jobba med digitala verktyg vid  
planering av föryngring drog Per Nordin, doktorand på Skogforsk,  
igång ett projekt inom ramen för FRAS, Framtidens Skogsskötsel i  
Södra Sverige, där koordineringen av hans arbete medfinansieras  
av Mistra Digital Forest.

– Vi vill ge verktyg till skogsägare och förvaltare så att de ska  
kunna variera sig i val av trädslag och ge dem flexibilitet, säger han.

Smarta föryngringar som projektet heter 
består av tre delprojekt, där den första delen 
handlar om markberedningsintensitet och hur 
man kan använda markfuktskartor för att se 
variationer i marken på ett hygge. 

Det andra delprojektet som pågått i två 
tillväxtsäsonger består av markfuktskartor på 
plantnivå, för att se vilken effekt fuktigheten 
i marken har på tall, gran och björk. Del 
tre är i uppstartsfasen och kommer att pågå 
under 2021. Målet där är att ta fram en 
modell där man kan förutsäga överlevnad 
för plantor med hjälp av digitala data och 
fältmätta data, förklarar Per Nordin.

– I det här försöket kommer vi att se 
på planteringspunkter och överlevnad så 
att man ska kunna fatta ett sunt beslut vid 
plantering. Vi vill ge verktyg till skogsägare 
och förvaltare så att de ska kunna variera 
sig och ge dem flexibilitet.

Hur kan föryngring bli smartare med  
digitala verktyg?
– Ett hygge har ofta en naturlig variation,  
vilket gör att man bör precisera sina åt-
gärder, såsom att inte plantera samma  
trädslag och inte plantera överallt.  

Exempelvis ska man plantera tall på torra 
marker och gran på fuktiga marker. De abso-
lut blötaste partierna ska man inte plantera 
alls på, där kommer det istället upp naturlig 
föryngring. På så sätt får du också ner kost- 
naderna genom att det inte planteras så 
mycket, säger Per Nordin 

Att jobba med anpassad föryngring utan 
digitala verktyg tar mycket tid och kräver 
många gånger otroligt god lokalkännedom. 
Därför är det vanligt att man istället sätter 
samma klass på allting och använder samma 
trädslag överallt, säger Per Nordin och på- 
pekar att det finns flera fördelar med variation.

– Med smart föryngring får du upp 
blandbestånd. Om du dessutom lämnar 
blöta partier får du in ett naturligt lövuppslag 
som man inte fått om man planterat över 
hela hygget.

Vad är målet med projektet?
– Vi hoppas att smartare föryngring ger 

större variation i skogen. Det är mycket som 
kan göras med de här digitala verktygen, 
man har bara skrapat på ytan än så länge. 

MYCKET ATT 
VINNA MED SMARTA 
FÖRYNGRINGAR

PER  NORDIN

Det är mycket som kan göras med de här 
digitala verktygen, man har bara skrapat 

på ytan än så länge.

Så påverkar  
marken trädslagen:
 

GRAN 

Mer känslig och beroende av mark- 
beredning och fuktighet än tall.

TALL

Tåligare och har en högre  
överlevnadsförmåga än granen.   

BJÖRK

Klarar sig också bra sett till  
markfuktighet och planteringspunkter.

Det finns också andra saker som 
avgör trädslagsvalet, exempelvis 
betas björk väldigt hårt av vilt och tall 
betas mer än gran. 

Källa: Per Nordin
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”Man får inte glömma 
bort användarna”
Med förarnas behov i fokus påbörjade Tobias Persson i början 
av 2020 sitt ex-jobb på ingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska 
universitet för att förstå grundprinciperna för fjärrstyrning av 
skogsmaskiner. Till sin hjälp hade han Skogforsk och tillsam-
mans utforskade de under ett halvår själva fjärrstyrningen  
och hur den kan implementeras. 

– En stor del av arbetet bestod i att förstå 
operatörernas arbete och behov, men också 
att se vad som motiverar dem. Så mitt arbete 
handlade mycket om att ta fram idéer kring 
hur man skulle kunna uppfylla deras behov 
och samtidigt lösa problemen som finns med 
fjärrstyrningssystemet och interaktionen idag.

Tidigt i projektet tog Tobias Persson klivet 
ut i verkligheten och besökte två maskinlag i 
norra Sverige för att förstå deras arbete och 
behov. Därefter gjordes användartester på 
Skogforsks fjärrstyrningslabb i Uppsala där 
de jämförde vad som händer när en förare 
kör i maskin eller på distans med fjärrstyrning 
och i ett nästa steg testades de idéer som 
utforskats. 

Vilka behov identifierades?
– Sammanfattningsvis handlar det om 
kontroll av maskinen, både upplevd och 
faktisk. I användartesterna skiljde det sig 
rätt rejält. Idag är det bara visuell feedback 
som förmedlar information i fjärrstyrningen, 
gentemot om du sitter i maskinen där du får 
såväl vibrationer, som ljud och lukt. Det kan 
exempelvis vara svårt att bedöma avstånd 
och lutningar när man sitter på distans. 
Operatörerna blev också mer våghalsiga 
när de körde på distans än i maskinen. En 
stor del av de idéer vi tittade på var hur vi 
kan öka närvarokänslan till maskinen och 
den faktiska kontrollen. 

Efter att ha gjort testerna och pratat 
med ett flertal förare är Tobias Perssons 
främsta slutsats att man inte får glömma bort 
användarna. Man ska inte automatisera för 
automatiserandets skull, utan det är viktigt att 
man ser till operatörens arbete och utvecklar 

detta så att tekniken hjälper operatören i 
arbetet snarare än hämmar, påpekar han.

– Det gäller att se till att arbetsuppgifterna 
inte blir repetitiva utan att man har kvar och 
stärker de motivationsfaktorer som gör att 
de tycker det är roligt att utföra arbetet. Det 
finns mycket potential med att utforma nya 
förarstöd och en viktig faktor vi kan se är 
operatörens valfrihet. Operatören bör själv 
kunna välja hjälpmedel och anpassa dessa 
för att utforma en arbetsplats efter egna 
behov.

Förarrollen är under förändring och Tobias Persson tror att det kan locka helt nya målgrupper, såsom spelintresserade till yrket.

Tobias Persson om för- 
delarna med fjärrstyrning:

 
D ISTANSARBETE 

I framtiden kommer nog större delen av 
arbetet kunna göras på distans. För opera-
törer med lång restid kan ett kontor en kvart 
hemifrån mot två timmars bilfärd vara en stor 
motivationskraft.

SÄKERHET

Säkerhetsaspekten med fallande träd och ergo- 
nomi är den vanligast uppfattade fördelen 
med fjärrstyrning. 

NYA TYPER  AV MASK INER

Andra fördelar med fjärrstyrning har att göra 
med bättre uppgiftsanpassade maskiner och 
komplexa datorsystem, vilket möjliggör nya 
hjälpmedel.  

MER SOCIALT

Kunskapsdelning och sociala aspekter är 
också fördelar som kan bidra till att arbetet 
blir mer effektivt och mer motiverande.

TOB IAS
PERSSON

D I G I TA L A  S T Ö D
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Digitala lösningar som underlättar 
snitsling, naturvårdshänsyn och 
planering av avlägg i sikte
Under 2020 har BillerudKorsnäs arbetat tillsammans med Skogforsk kring digitala 
lösningar som rör snitsling, naturvårdshänsyn och avlägg. Resultaten av projekten 
visar på stor potential för såväl ett mer hållbart skogsbruk med högre precision 
som bättre beslutsstöd för skogsmaskinförare. 

De senaste åren har förutsättningarna 
för noggrann satellitpositionering i 
skogen förbättrats. Antalet satelliter har 
fördubblats och mottagarna har blivit 
bättre.

– En förbättrad GNSS-positionering 
öppnar upp för nya möjligheter inom 
skogsbruket, som till exempel digital 
snitsling och digitaliserad naturvårds-
hänsyn, säger Björn Hannrup, forskare 
på Skogforsk. 

Snitsling sker idag genom att fysiska 
snitslar sätts upp för att markera exem-
pelvis gränser, träddungar och var hän-
syn ska lämnas innan man ska avverka. 
Det är inte bara en tidskrävande syssla 
utan det finns också en risk att snitslar 
ramlar ner. 

– Genom att ersätta fysiska snitslar 
med digitala i förarens karta skulle 
säkerheten kunna höjas samtidigt som 
kostnaden för planeringen minskar. Med 

digital snitsling får 
föraren en varning 
när man närmar sig 
känsliga objekt och 
risken att begå misstag 
minskar – och det underlättar 
också under mer ogynnsamma förhåll- 
anden såsom mörker och snö då fysiska 
snitslar kan vara svåra att se, säger Lars 
Ohlin, IT-ansvarig Skogliga system på 
BillerudKorsnäs.

GNSS & GPS
– vad är skillnaden?
GNSS står för Global Navigation 
Satellite System och syftar på 
satellitpositionering oberoende 
av vilket/vilka satellitsystem som 
används.

GPS står för Global Positioning 
System syftar på positionering med 
det amerikanska GPS-systemet och 
var till en början det enda system 
som fanns att tillgå.

LARS
OHL IN

BJÖRN
HANNRUP

Johan J. Möller och Björn Hannrup följer upp hur mjukvarans algoritmer lyckas bedöma 
antal hänsynsträd i områden som skördaren lämnat. Foto: Elin Fries/BITZER
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MASKINFÖRARE POSIT IVA TILL  NYA  
DIGITALA LÖSNINGAR

Lars Ohlin, som under hösten 2020 har 
arbetat tillsammans med Björn Hannrup, 

har låtit skogsbolagets skogsmaskinfö-
rare köra i tre olika områden med 

digitala snitslar – allt med befint-
liga maskiner och utrustning.

– Samtliga förare var mycket 
positiva och kom med inspel på 
till exempel vilket avstånd man 

ska bli varnad på för att de ska 
känna sig bekväma, berättar Lars 

Ohlin.
GNSS-positionering kan även 

användas för digital naturvårdshänsyn. 
I dagsläget finns inget bra uppföljnings-
system för naturvård och skapande av 
högstubbar och naturvärdesträd. Föraren 
får själv hålla koll på åtgärderna. Men 
Skogforsk har, med finansiering från 
Skogssällskapet, utvecklat en modell för 
att följa upp naturvården med hjälp av 
digitala datakällor – något som även det 
har testats av BillerudKorsnäs maskin-
förare.

– Med ett knapptryck när högstubben  
fälls kommer all information direkt in 
i produktionsfilen. Då vet du exakt hur 
många stubbar, diameter, trädslag som 
är lämnade och var, förklarar Björn 
Hannrup.

Så när blir digital snitsling verklighet? 
Lars Ohlin tror att man aldrig kommer 
att kunna ta bort de fysiska snitslarna 
helt då man vill gardera sig för extra 
känsliga objekt, men både han och Björn 
Hannrup tror det bara inom ett par år 
kommer att gå att dra ned på den manu-
ella snitslingen. Och en viktig förutsätt-
ning kvarstår – pålitliga GNSS-system i 
skördarna. 

– Därtill, tillägger Björn Hannrup, 
måste det till digitalisering i samtliga 
led – från planerare till förröjare och 
skördare.

BESLUTSSTÖD FÖR OPTIMERING AV  
AVLÄGG INOM RÄCKHÅLL

Att genom GNSS-positionering få hjälp 
med att optimera sina avlägg, det vill 
säga den plats där virket hopsamlas för 
vidaretransport, är också ett område 
som BillerudKorsnäs har arbetat med 
inom Mistra Digital Forest. 

– Som planerare är man ofta duktig på 
att hitta avlägg men inte alltid vägen ut.  

Den närmaste vägen är inte alltid den 
bästa. Till exempel kan optimalt antal av-
lägg, körsträcka för skotaren och mark- 
ens bärighet vara svårt att räkna ut på 
egen hand, säger Johan Söderholm, som 
är Forestry Specialist och verksamhets-
utvecklare Planering på BillerudKorsnäs.

Och just kortare transportsträcka, 
mindre körskador och tidsbesparing  
för planeraren är fördelar som Johan  
Söderholm ser med de digitala kart- 
system som de håller på att utveckla.

Med dessa system, som testats under 
hösten 2020, har planerare fått en be-
räkning och förslag på avlägg – ett stöd 
som de i dagsläget inte har när de kom-
mer ut på det område som ska avverkas.

– Planerarna upplevde förslaget de 
fick från systemet som en bra början 
men att det inte alltid gick att använda 
det rakt av. Men de upplevde att det 
var skönt att ha en grund att utgå ifrån, 
berättar Johan Söderholm.

Testerna genomfördes på redan 
planerade eller avverkade områden och 
nästa steg, menar Johan Söderholm, är 
att testa på helt oplanerade områden. 
Som beslutsstöd tror han att en imple-
mentering av tekniken inte alls är så 
långt bort. 

– Vår utmaning framåt är att få in det 
i våra befintliga system och få in alla till-
gängliga data i dessa beräkningar, vilket 
vi kommer att fortsätta 
jobba på och med 
framtidens allt tätare 
laserskanning finns 
det stor utvecklings- 
potential, avslutar 
Johan Söderholm.

Niklas Elander på skogsentreprenören KSAB 
kör skördaren i pilotprojektet och han är nöjd 
med projektet. 

– Särskilt i nästa steg, när vi löpande får  
upp resultatet på skärmen – en nedräkning 
av de olika hänsynstyperna i takt med att vi 
jobbar. Nu använder jag en biträknare för  
att ha koll på hur många högstubbar det blir, 
och här ska jag göra 60 stycken. 

Bilden visar möjliga avlägg och körsträckor. I det här fallet skulle den totala skotningssträckan bli 20 km kortare 
om två avlägg användes, istället för ett. Bild: Skogforsk

JOHAN
SÖDERHOLM
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Med data från skogsmaskiner finns stora möjligheter att öka resurseffektiviteten, höja kva-
liteten och hitta nya innovativa sätt att göra affärer på i skogsindustrin. För att det ska bli 
verklighet krävs både rätt förutsättningar och att flera hinder på vägen röjs – eller åtminstone 
adresseras. Dessa frågor är något som Maria Nordström tillsammans med sina kollegor på 
Skogforsk har studerat i Mistra Digital Forest.

Vilka förutsättningar krävs för att skapa digitala 
innovationer baserat på maskindata? Enligt Maria 
Nordström, som är forskare på Skogforsk, finns 
det flera. En är standardisering för att maskinerna 
ska tala samma språk. Här finns redan en global 
standard på plats i form av StanForD 2010, som är 
skogsbrukets standard för hantering av data till och 
från skogsmaskiner. Infrastruktur för att hantera och 
strukturera data är en annan förutsättning, likaså nära 
samverkan mellan forskare, företag, maskinförare 
och tillverkare.

– Att det finns spännande och utmanande problem 
är också en viktig förutsättning för att man ska få 
innovationskraft, säger Maria Nordström.

Stor potential med maskindata
Skogsmaskindata bjuder på många spännande  
möjligheter. Allt från produktionsuppföljning, besluts- 
och förarstöd till underlag för egenskapsdeklarationer 
och beräkning av miljöbelastning. 

– Maskindata kan också öppna upp för nya 
affärsmodeller. Att som skogsägare få ersättning 
baserat på skördarinformation skulle kunna vara ett 
exempel på en sådan affärsmodell, säger Maria 
Nordström.

Utmaningar på vägen
Men, vem kan dra nytta av alla dessa möjligheter? 
Här finns det en del utmaningar att beakta menar 
hon och nämner flera exempel.

MASKINDATA – POTENTIAL ATT BLI 
EN DEL AV SKOGENS GRÖNA GULD

– I takt med att data blir mer och mer högupplösta 
väcks frågan kring ägarskap, och här finns behov av 
ökad samsyn. GDPR kom som en tydlig påminnelse 
om att man inte kan göra vad som helst med dessa 
data då de innehåller personuppgifter. Frågor som 
rör konkurrensrätt och att vissa aktörer vill ha ensam-
rätt till data utgör också hinder för innovation.

Det krävs också kompetens, både på verksamhets- 
och individnivå, för att hantera stora datamängder 
och förstå hur de kan komma till nytta, och den 
generella osäkerheten kring vad som gäller kring allt 
detta måste rätas ut innan digital innovation baserat 
på maskindata kan ta full fart, menar hon.

”Mycket att hämta framåt”
Trots flera hinder på vägen ser Maria Nordström 
stora möjligheter framåt.

– Branschen har redan börjat jobba en hel del 
kring detta men det finns absolut mer att hämta 
framöver. En knäckfråga är helt klart att reda ut hur vi 
kan dela information med varandra på ett säkert sätt 
och vem som kan få ta del av vad, säger hon och 
avslutar:

– Jag tror också att den nya generationen skogs-
ägare, som är vana vid till exempel appar för upp- 
dateringar, har svårare att acceptera att data om  
virke från deras mark inte tillgängliggörs och  
kommer dem, och andra aktörer längs med  
värdekedjan, till nytta.

MARIA
NORDSTRÖM

Maskindata –  
vad är det egentligen? 

Instruktioner för styrning som 
gör det möjligt att ställa om 
produktionen snabbt

Produktionsrapportering där 
varje enskild stock beskrivs 
noggrant och rapporteras 
kontinuerligt från skördaren

Kvalitetssäkring av skörda-
rens mätning där man kan få 
information om hur stammens 
profil ser ut och jämföra med 
manuella kontrollmätningar

Driftuppföljningsfiler för att 
studera produktivitet och olika 
arbetsmoment

Data från maskinernas 
styrsystem om positionering, 
belastning etc.

M A S K I N D ATA
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Nya systerprogram i grannländerna 

Inspel till Smart landsbygd 
i nationella geodatastrategin

Under hösten 2020 startades stora forskningsprogram i både 
Norge och Finland som liksom Mistra Digital Forest handlar om ny 
digital teknik inom skogsbruket. Forskare inom Mistra programmet 
har också väl etablerade kontakter med de aktuella forskningsgrup-
perna i de båda grannländerna. Det norska forskningsprogrammet 
heter SmartForest och leds av skogsforskningsinstitutet NIBIO. 
Programmet har en budget på 234 miljoner NOK och planeras 
att pågå under åtta år (5+3). Under hösten har Mistra Digital 
Forest digitalt träffat representanter från SmartForest för att diskutera 
möjligheter till olika framtida samarbeten. Det finska programmet 
heter UNITE och leds av universitetet i Joensuu. Det har en budget 
på 13,1 miljoner euro över fyra år. 

Under 2020 pågick ett arbete med att ta fram en ny 
nationell geodatastrategi för åren 2021–2025. Mistra 
Digital Forests deltagare fick under våren möjlighet att 
komma med inspel till en alldeles ny del av strate gin 
som går under namnet ”Smart landsbygd”.

Håkan Olsson vid SLU, som även leder arbetspaketet 
kring Skogliga fakta i Mistra Digital Forest, ingick i den 
arbetsgrupp som tog fram texten för Smart landsbygd. 
Som en del i processen att identifiera användarbehov 
tillfrågades de företag som medverkar i Mistra Digital 
Forest.

Vilka inspel fick ni från företagen, Håkan Olsson?
– Det företagen önskade var att staten ska medverka till 
en stabil försörjning med grundläggande data, bland 
annat frekvent laserskanning, men även data om kultur-

lämningar, naturvårdsobjekt, och fastighetsgrän-
ser med god lägesnoggrannhet efterfrågas. 

Det är också viktigt för företagen att data 
är öppna, maskinläsbara och att de tek-
niska lösningarna är stabila över tiden.

Geodatarådet kommer under de 
kommande åren, under ledning av 
Skogsstyrelsen, att arbeta vidare med de 

behov och möjligheter som framkom vid 
arbetet med Smart landsbygd.

Mot skogliga data i 
framtidens bioraffinaderi

Under 2020 har en sammanställning levererats med Nordens 
anläggningar inom vedbaserat bioraffinaderi och vilka 
kapaciteter de har. 

– Dessutom har vi i programmet samarbetat med andra 
EU-länder och bidragit till en gemensam rapport från CEPI 
där alla bioraffinaderianläggningar inom EU, Norge,  
Storbritannien och Schweiz ingår. Dessa två rapporter ut- 
gör en beskrivning av nuläget som vi tar avstamp i framåt, 
säger Sverker Danielsson, Mistra Digital Forests program-
chef som leder arbetet.

Fokus för arbetet som nu pågår är att identifiera några  
möjliga kopplingar mellan skog och industri där information 
om råvaran kan vara värdefull, och testa dessa hos ett 
industriföretag. Skogforsk har lång erfarenhet och kunskap 
kring att till exempel bygga egenskapsmodeller baserat på 
skördardata riktat mot både sågverken och deras processer 
och massabruken och de viktigaste fiberegenskaperna.
Tillsammans med Södra kommer programmet att undersöka 
några sådana kopplingar från skog till industri. 

– Vi på Södra har stora förväntningar på detta arbete 
och hoppas att vi ska kunna använda all den information 
som finns om skogsråvaran för att åstadkomma effektivare 
industriprocesser, men också det omvända, att industri- 
behov kan påverka styrningen av virkesflöde, säger 
Magnus Petersson, Chef Skötsel- och entreprenörsutveckling 
på Södra.

Framtidens bioraffinaderi kommer att ha möjlighet att 
nyttja skogliga data för att planera sin produktion och 
nyttja råvaran ännu bättre än vad som redan görs idag. 
En del av Mistra Digital Forest handlar om att under- 
söka dessa möjligheter. 

Foto: Erling Fløistad
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SÅ KAN INNOVAT IVA  LABB 
B IDRA T I L L  D IG I TA L I SER INGEN 
I  SKOGSBRUKET 

Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) har genom flygburen laserskanning, satel-
litbilder och fältinventeringar inhämtat mycket 
data om skogen. Med Nationellt skogsdatalabb 
som en nationell resurs vill de öka tillgänglig-
heten och därmed underlätta användningen av 
skogliga data inom hela skogssektorn för såväl 
företag och myndigheter som forskningsinstitut 
och intresseorganisationer.

Vid sidan av Nationellt skogsdatalabb finns 
också Rymddatalabbet, som verkar för att öka 
användningen av satellitdata. Målet för Rymdda-
talabbet, som drivs av Rymdstyrelsen, är att göra 
satellitdata tillgängligt på ett lättare sätt. Natio-
nella Rymddatalabbet är ett samarbetsprojekt 
mellan Rymdstyrelsen, AI Innovation of Sweden, 
Rise och Luleå tekniska universitet. 

Mats Nilsson, forskare vid Institutionen för skog-
lig resurshushållning på SLU är involverad i såväl 
Mistra Digital Forest som de båda labben.

– Som jag ser det vill Skogsdatalabbet och Rymd-
datalabbet tillgängliggöra och öka användningen 
av digitala data, vilket är viktigt för att effektivt 
kunna ta fram aktuella beskrivningar av skogs-
tillstånd och för att identifiera och följa föränd-
ringar över tiden, berättar Mats Nilsson.

Tillgången till digitala data gör det också möjligt 
att ta fram nya innovativa inventerings-, plane-
rings- och analysmetoder, samt att förbättra och 
effektivisera informationsflödet. Här spelar ett 
samarbetsprogram som Mistra Digital Forest 
stor roll. Mats Nilsson fortsätter:

– Tillgången till satellitbilder är viktig för 
bland annat klassificering av trädslag och identi- 
fiering av förändringar. Dessutom behövs ofta 
3D-data från laserskanning eller digitala flyg-
bilder tillsammans med andra typer av data, till 
exempel fältdata från myndigheter, skogsföretag 
eller andra organisationer, i de analyser som 
görs. Framöver skulle ett samarbete med de två 
datalabben kunna leda till effektivare och bättre 
hantering och bearbetning av data.

Inom den skogliga forskningsvärlden finns många 
innovativa labb, här berättar vi om några av dem.

I N N O VAT I VA  L A B B
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Ett tredje labb är SCDI AI Business Lab som 
fokuserar på hur AI skapar värde i verksamheter. 
Labbet etablerades 2020 genom ett anslag från 
Kempestiftelserna. Finansieringen gör det möj-
ligt för SCDI (Swedish Center for Digital Inno- 
vation) att vidareutveckla sin AI-forskning, dels 
genom finansiering av infrastruktur till labbet, 
men också med post doc-positioner fokuserade 
på just skogsindustrin.

Jonny Holmström, professor i informatik och fö-
reståndare för SCDI och även han verksam inom 
Mistra Digital Forest, berättar mer:

och svagheter. Ett annat sätt är att genomföra 
workshops med externa partners för att bygga 
kompetens runt AI. 

Biometria är en annan central aktör inom 
svensk skogsnäring. De genomför opartisk 
mätning av det virke som flödar mellan skog och 
industri, samt erbjuder tjänster för digitalisering 
och automatisering av virkesflödet och virkes-
handeln. Biometria Labs är Biometrias avdelning 
för innovation. 

 

– Många bolag i det svenska 
skogsbruket jobbar redan med 
AI, eller så är de är på väg att 
lansera satsningar inom områ-

det. Vår forskning visar dock att 
kompetensfrågan är den huvud-
sakliga flaskhalsen för att skapa 

värde från AI.

– Datalabbet stöttar datadriven 
innovation inom skogsnäringen, 

genom en enklare hantering 
av olika typer av data från den 

skogliga digitala kedjan.

– SCDI AI Business Lab fokuserar därför på just 
den frågan. Ett sätt är att genomföra det vi kallar 
för en ’AI Readiness Analysis’ som handlar om 
att mäta vilken beredskap som bolaget har att 
arbeta med AI, där vi lyfter fram både styrkor 

JONNY
HOLMSTRÖM

– Genom datalabbet skapar Biometria Labs 
effektivisering och innovationer som tillför 
nytta för hela skogsnäringen, så som exempelvis 
branschgemensamma AI-lösningar. Både Mistra 
Digital Forest och Biometria Labs arbetar med 
att testa möjligheterna som ny teknologi ger för 
digitaliseringen av svensk skogsindustri. Sam-
verkan med olika aktörer inom skogsnäringen 
är alltid intressant för oss, framförallt kring den 
data som finns i kedjan från stubbe till industri, 
avslutar Tanja Keisu, affärsutvecklare och team-
ledare på Biometria Labs.

Jonny Holmström är föreståndare för och grundare av Swedish Center for Digital Innovation.
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H Å L L B A R H E T

– Vi behöver kunna mäta och följa upp 
biologisk mångfald för att kunna väga 
olika påverkansfaktorer mot varandra 
på ett kvantitativt sätt. Det räcker inte 
att säga ”det här är bra och det här är då-
ligt”, utan man måste sätta ett numeriskt 
värde på det för att kunna föra en bra 
dialog, säger Per Erik Karlsson. 

Det är här Per Erik Karlsson och Eskil 
Mattsson kommer in, genom sitt arbete 
inom Mistra Digital Forest med att 
utveckla mätbara och kvantifierbara me-
toder för att värdera biologisk mångfald. 
Det handlar inte om att uppfinna nya 
metoder utan istället om att ta fram en 
syntes av de olika system och metoder 
som redan finns tillgängliga. 

I arbetet med biologisk mångfald tar 
Per Erik Karlsson och Eskil Mattsson 
avstamp från en internationell metod 
som tagits fram inom FN:s miljöprogram. 

Metoden baseras på mångårig forskning 
och handlar om att mäta olika produk-
ters påverkan på biologisk mångfald ur 
ett livscykelperspektiv. 

De ser framförallt två utmaningar med 
att applicera denna metod för att mäta 
biologisk mångfald i svenska skogar: dels 
delas världen in i alldeles för stora om-
råden, och dels används referensnivåer 
som inte alltid är relevanta.

– Den internationella metoden utgår 
från orörd mark som referensnivå, vilket 
innebär att alla mänskliga aktiviteter har 
en negativ påverkan på biodiversiteten. 
Det är i många fall orealistiskt. Istället 
kan man utgå från referensnivåer där 
människan är en del av ekosystemet och 
då utgå från hur vi vill att den biologiska 
mångfalden ska se ut framöver, förklarar 
Eskil Mattsson.

En viktig del som de utgår ifrån i 
projektet är de miljökvalitetsmål som 
finns i Levande skogar – ett av Sveriges 
16 nationella miljömål. Där finns olika 
indikatorer för att följa utvecklingen 
över tid. En annan källa är befintliga 
certifieringssystem för skogen, som 
FSC och PEFC, där man länge diskuterat 
vad som utgör relevanta grunder för en 
certifiering.

– Just nu befinner vi oss i en me-
todutveckling där vi försöker skapa ett 
grundläggande, gemensamt språk. Vi 
eftersträvar dialog där industri, forskare, 
naturvårdsorganisationer, politiker och 
myndigheter träffas och 
diskuterar hur man 
kommer fram till de 
bästa lösningarna, 
säger Per Erik 
Karlsson.

PER  ER IK
KARLSSON

Biologisk mångfald är ett aktuellt ämne, och ett trovärdigt och 
systematiskt sätt att arbeta med denna fråga utgör en fram-
gångsfaktor för framtidens skog och skogsbruk. Dock är bio-
logisk mångfald svårt att mäta och vissa av de metoder som 
finns är inte anpassade till svenska förhållanden. Därför söker 
professor Per Erik Karlsson och Eskil Mattsson, forskare på IVL, 
svaret på hur vi kan göra dessa bedömningar i framtiden.

”Vi behöver kunna mäta och 
följa upp biologisk mångfald”

Eskil Mattsson om  
biologisk mångfald:

”Enkelt uttryckt innebär biologisk mångfald att 
vi ska ha ett landskap där vi bevarar befintliga 
naturtyper och arter. Bevarande av biologisk 
mångfald ger motståndskraft mot diverse stör-
ningar som till exempel klimatförändringar och 
förändrad markanvändning. 

Arter har också ett egenvärde i sig, och biologisk 
mångfald är en förutsättning för så kallade eko-
systemtjänster som höjer skogarnas rekreations- 
värde för människor.

Med biologisk mångfald får vi ett fungerande 
ekosystem som ger ett ökat skydd för produktion 
av skogsråvara, pollinering, mat och ett mot-
ståndskraftigt ekosystem i allmänhet.”

ESK I L
MATTSSON

Att bedriva skogsbruk, genom en palett av hänsyn är Sveaskogs ambition att öka  
variationen och den biologiska mångfalden i skogen. På bilden syns Louise Åkerstedt, 
miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog. Fotograf Lina Alriksson för Sveaskog.
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”DET  GÅR  INTE  AT T 
KOMPROMISSA MED 
SKOGENS B IOLOGISK A 
M ÅNGFALD”
Som en av Sveriges största skogsägare har Sveaskog ett stort 
ansvar för att bevara den biologiska mångfalden, anser Fredrik 
Klang, skogsbrukschef på Sveaskog. Sedan 90-talet har Svea-
skog satt frågan i fokus och det är just med hjälp av certifieringar 
och indexeringar som skogsägare kan fortsätta göra framsteg, 
menar han.

– Alla vi som brukar eller använder 
naturen på något sätt, har också ett 
ansvar att ta hand om den. Vi på Svea-
skog har haft förmånen att ta tag i det 
här tidigt, vi var med och lanserade den 
första svenska skogsstandarden FSC 
(Forest Stewardship Council) på 90-ta-
let. För oss har certifieringen har varit 
en viktig början, förklarar Fredrik Klang. 

2002 fick Sveaskog en ny miljöpolicy 
och enligt Fredrik Klang har Sveaskog 
jobbat genomgripande med att utveck-
la den biologiska mångfalden i sina 
skogar sedan dess. Dessutom är hänsyn 
till biologisk mångfald något som efter- 
frågas av såväl kunder som omvärld.

– Det går inte att kompromissa med 
skogens biologiska mångfald, det är 
en del av naturen vi brukar. Det är ett 
ansvar vi har som brukare av naturen 
att vi ser till att naturen består med 
alla arter och naturliga processer för 
kommande generationer. Här är certi-
fieringar ett sätt att beskriva arbetet så 
att omvärlden förstår, ett kvitto på vårt 
hållbara skogsbruk.

Hur ser du på att skogsägare förväntas 
ta mer hänsyn än idag till biologisk 
mångfald?
– Jag tror det är viktigt att vi tar 
funktionell hänsyn och att vi utvecklar 
metoderna. 

Det är avgörande att skogsägarna 
engageras i att fortsätta ta ansvar för 
det här, så att vi inte förutsätter att 
allt skyddande måste ske genom att 
staten löser in och skyddar värdefulla 
områden. Vi måste lita på motivation 
och kunskap hos skogsägarna. Det är 
så de stora kliven är tagna fram till idag 
och det är på den vägen vi hittar nya 
lösningar. 

Vad har du för förväntningar på Mistra 
Digital Forest i detta sammanhang?
– Det finns stora möjligheter att ta fram 
digitala lösningar för den operativa 
verksamheten. Där tror jag Mistra Digi-
tal Forest är en väldigt bra testbädd för 
nya idéer och nya tekniker. Det handlar 
till exempel om modellbyggande, som 
Per Erik, Eskil och Åsa håller på med. 
Vi ser också en stor potential i fjärrana-
lys med hjälp av högupplösta laserdata. 
Här får vi skarpa bilder av mark, skog 
och träd. På så sätt får vi ett stöd i 
klassificering och registrering av data, 
redan innan vi inventerat från marken. 
Genom att kombinera data kan vi få 
fram information om sådant som inte 
kan ses med ögat. Vi har bara börjat. 

BioMapp visar den  
hållbara vägen från  
skog till produkt

VAD ÄR BIOMAPP?

BioMapp är ett verktyg för beräkning 
och visualisering av materialflöden från 
i skogsindustrin. Med det kan man stu-
dera både dagens situation och möjliga 
framtida alternativ, beroende på vilka 
indata som väljs. För att utforska olika 
framtidsscenarier finns även en koppling 
till det väletablerade planerings- och 
analysverktyget Heureka PlanVis.

VAD ÄR VÄRDET MED BIOMAPP? 
Med BioMapp kan man analysera olika 
tänkbara användningar av skogsråvara 
längs hela värdekedjan från den växande 
skogen till färdiga produkter. Ett lång-
siktigt mål är att lägga grunden för ett 
digitalt system för kommunikation av 
olika miljö- och hållbarhetsaspekter.

Genom att visualisera hållbarhets-
effekterna av olika skötselåtgärder 
i skogen och olika användningar av 
skogsråvaran kan man planera och göra 
ställningstaganden för hela värdekedjan, 
och samtidigt ge en vetenskaplig grund 
för dialog med industri, forskare och 
andra intressenter.

HUR KAN BIOMAPP ANVÄNDAS I  
ARBETET MED BIOLOGISK MÅNGFALD?

BioMapp utvecklas nu för att kunna 
beskriva hur man tar hänsyn till olika 
hållbarhetsaspekter. Verktyget kommer 
innehålla hållbarhetsindikatorer för hela 
skogsbrukets värdekedja, och biologisk 
mångfald är en sådan. Verktyget kommer 
att kunna användas både av företag 
inom skogsbruk och skogsindustri för att 
planera och utvärdera sin egen verksam-
het och av forskargrupper för att studera 
den biologiska mångfalden i olika delar 
av landet. 

HUR LÅNGT HAR NI KOMMIT I ARBETET?

Första året i Mistra Digital Forest, 2019, 
tog vi fram specifikationen för vad vi 
ville göra och under 2020 har vi byggt en 
första version av verktyget samt visat på 
hur det kan tillämpas för scenarioanalys. 
I år slutförs utvecklingen av BioMapp 
och därefter kommer vi att studera flera 
scenarier. Under 2022 kommer vi att 
titta på tänkbara effekter och analysera 
de scenarier vi tagit fram.

frågor till Åsa Nilsson, projekt- 
ledare, som utvecklar BioMapp 
inom Mistra Digital Forest

4

H Å L L B A R H E T
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Den 7 maj genomförde Mistra Digital Forest sin tredje pro-
gramkonferens – denna gång digitalt på grund av coronapande-
min. Konferensen som endast riktade sig till programdeltagare 
samlade omkring 90 personer, och medverkade gjorde bland 
annat programmets nya styrelseledamöter Elisabeth Nilsson 
och Maria Wetterstrand. 

Framtidens digitala skogsbruk var temat för höstens program-
konferens den 26 november i Mistra Digital Forest – även 
denna genomfördes digitalt. På agendan för dagen stod allt 
ifrån EU:s syn på skogen, hur branschen kan jobba med att 
mäta biologisk mångfald, till digitaliseringens möjligheter för 
skogsbolagen. Med en uppkopplad publik på över 250 
personer var antalet deltagare rekordstort.

Under 2021 kommer programkonferenserna att äga rum 20 
maj och 25 november.

Programmet har övergripande presenterats vid:
• “Co-Creation for Innovation” Innovation Days Sweden- 

Brazil, Vinnova, 12 november
• NovaScotia “Virtual Forestry Mission with Sweden” Sweden 

Canada Innovation Initiative, 25 augusti
• Ekmandagarna, ”Mistra Digital Forest – digitala lösningar 

för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi”, IVA  
Stockholm, 28–29 januari

Resultat från arbetspaketet Skogliga fakta har presenterats vid:
• Scandinavian Society of Forest Economics (SSFE) Online 

Conference 28–30 september
• IGARSS 2020, Waikoloa, Hawaii, 26 september–2 oktober
• Användarforum – Skogliga grunddata 2020, 24 november
• Big Data 2020 Conference vid Linnéuniversitet, Växjö, 3–4 

december

R E F E R E N S G R U P P E R

Programmets referensgrupper representerar 
användare och ska bidra till implementering 
och brett nyttiggörande av programmets 
forskning.

Skogstekniska klustret

Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien (KSLA)

Skogsindustriernas Skogskommitté

Skogsindustriernas Forsknings- och 
innovationskommitté
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V E T E N S K A P L I G A  P U B L I K AT I O N E R

Manner et al. (2020)
Innovative productivity improvements in forest operations: a 
comparative study of the Assortment Grapple using a machine 
simulator, Journal of Forest Science
https://doi.org/10.17221/104/2020-JFS

Wiberg et al. (2020)
Discrete element modelling of large soil deformations under 
heavy vehicles, Journal of Terramechanics
https://doi.org/10.1016/j.jterra.2020.10.002 

R A P P O RT E R

Danielsson (2020)
Sammanställning av nuvarande och planerad kapacitet för 
bioraffinaderier i Norden

Hannrup et al. (2020)
Digitaliserad naturvårdsuppföljning

Holmgren (2020)
Modeller av markytan, stenar, och träd inom områden som  
planeras för avverkning

Holmström et al. (2020)
Digital Transformation of the Swedish Forestry Value chain: Key 
Bottlenecks and Pathways Forward

Willén et el. (2020)
Models to identify faulty data in forest planning and operations

Öhman et al. (2020)
Nästa generations beslutsstödssystem – behov och möjligheter

Öhman et al. (2020)
Strategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade 
och areabaserade ansatser

E X A M E N S A R B E T E N

Ahlman (2020)
Coarse-Graining Fields in Particle-Based Soil Models

Axelsson & Källström Chittum (2020)
A Study on the Impact of Traversability Measures on Rough 
Terrain Path Planning

Henriksson (2020)
Längre stocklängder i svenskt skogsbruk

Kankainen (2020)
Förarlösa skogsmaskiner ur ett socialt hållbarhetsperspektiv

Kihlgren (2020)
Optimerad aptering av sågtimmer

Markgren (2020)
Creating a self-driving terrain vehicle in a simulated environment

Ö V R I G T

Jörgen Wallerman et al. (2020)
Nation-wide mapping of tree growth using airborne laser

Resultat från arbetspaketet Effektivt skogsbruk har presenterats vid:
• Forskningsmöte på University of California Berkeley & The 

Center for Information Technology Research in the Interest  
of Society (CITRIS), Umeå universitet, 30 januari 

• Miniworkshop med Umeå universitet, KTH och Luleå tekniska 
universitet kring ”Forestry machine automation - from virtual 
to real”, 16 juni

• NB Nord, Helsingør, Skogforsk och SLU, 22–24 september
• Skogforsk skogstekniska konferens, 11 november
• Big Data 2020 Conference vid Linnéuniversitet, Växjö, Erik 

Willén var huvudtalare, 3–4 december
• Skogsindustrins pitchtävling med bidrag ” Digital fysik och 

robotisering av skogsmaskiner”, Martin Servin, Umeå univer-
sitet, 19 november

• Auto 2 slutredovisning och demonstration med medverkande 
från Skogforsk, UmU, SLU, KTH och Komatsu, 1 december

Resultat från arbetspaketet Skogens och skogsprodukters värden 
har presenterats för Stora Enso, 20 juni.

M I S T R A D I G I TA L F O R E S T

Samtliga publikationer finns tillgängliga på mistradigitalforest.se
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