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Forststyrelsen

• Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som förvaltar 
drygt 12 miljoner hektar statsägda mark- och 
vattenområden

• Har som utmaning är att sköta och använda dessa 
områden så att de på bästa möjliga sätt gagnar det 
finska samhället

• Är organisatoriskt ett statligt affärsverk med såväl 
affärsverksamhet som offentliga förvaltningsuppgifter
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Land- och vattenresurser
Produktiv skogsmark i ekonomiskog 3,5 milj. ha 

Tvinmark och impediment 1,4 milj. ha
(ej föremål för skogsbruk)

Naturskyddsområden, ödemarker och andra 
landområden 4,2 milj. ha

Vattenområden 3,4 milj. ha
Allmänna vattenområden

Sammanlagt 12,5 milj. ha

Skogsägare i Finland

Staten (Forststyrelsen)

Bolag

Övriga 

Privata skogsägare



Organisation

• Affärsverksamhetens resultatenheter är:
– Skogsbruk som står för cirka 85 procent av Forststyrelsens omsättning
– Laatumaa som är inriktat på handel med tomter och skogsfastigheter 

och uthyrning av stugor 

• Tre dotterbolag:
– Fin Forelia Oy som producerar skogsträdsplantor
– Siemen Forelia Oy som producerar frö till skogsträd
– MH-Kivi Oy som hyr ut marktäkter och säljer jordmaterial

• Offentliga förvaltningsuppgifter är bland andra skötseln av 
naturskydds- och strövområden och övervakningen av jakt och fiske
– Naturtjänster svarar för de flesta av uppgifterna
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Forststyrelsens planeringssystem

•Utgångspunkten är tillgång till färsk och tillräckligt 

noggrann information över naturresurserna

•Det geografiska informationssystemet innehåller

• traditionella skogsbestånd ca. 1,6 milj. st. (~3 ha)

• laserbestånd ca. 16 milj. st. (~0,3 ha)

• laserpixel ca.190 milj. st. (16 m * 16 m)

Åtgärdsplaner för 

skogsvård och avverkning 

Skötsel- och 

användningsplanering för 

specialområden

Områdesekologisk 

planering för delområden

Naturresursplanen för stora  

områden
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Geografiska informationssystemet 
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Färsk och tillräckligt noggrann 

skogsdata behövs för:

– avverkningsberäkningar

– identifiering av 

avverkningsmöjligheter 

– bestämmande av 

skogsvårdsåtgärder 

– upptäckande av naturobjekt

Skogsdatan uppdateras kontinuerligt:

– ca. 500 personer upprätthåller 

både  egendoms- och 

platsuppgifter

– varje skogsbestånds tillväxt 

uppdateras årligen med 

tillväxtmodeller



Laserinventering för kartläggning av 

skogsbestånd och åtgärdsplanering
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•Vid laserinventering samlas  

information om både markyta 

och biomassa

•Omfattar laserskanning plus 

flygfotografering

•Laserdatan kombineras med 

data från provytor

•Processering av materialet

• Köps som helhetstjänster

•Egna och gemensamma 

projekt



Laserinventerade trädbestånd och -pixlar

• Trädbestånd = automatiskt 

segmenterat figurnätverk

• Centrala beståndsdata 

inklusive trädslagsfördelning

• Trädpixel = 16 m * 16 m ruta

• Innehåller samma uppgifter 

som föregående
Trädbestånden och –pixlarna 

kompletterats med data från 

gamla skogsfigurer, jfr. ålder och 

skogstyp



Laserdatan ”vidareförädlas” för stöda 

planeringsarbetet (1)
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Med temakartor får 
man fram avverknings-
möjligheter

Eventuell gallring

Säker gallring

Eventuell förnyelse

Säker förnyelse

Förädlad laserdata pålitlig information =>                                                                                   

stöder planeringen bra.



Laserdatan ”vidareförädlas” för stöda 

planeringsarbetet (2)
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Canopy height model -

CHM  (kronmodell)

Trädbeståndets 

längd klassificerats 

>7 m, >9 m, >12 m



Digital terräng-

modell (Hillshade) 
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Användningsområden:

• planering av dikesrensning

• vägplanering

• avverkningsplanering

Laserdatan ”vidareförädlas” för stöda 

planeringsarbetet (3)



Avgränsning av 

åtgärdsområdet

• Material automat-
segmenterade
trädbestånd

• Utgångspunkten “säkra 
bestånd”



Justering av 

avgränsningen (1)

• Material trädpixlar

• Utvidgning/justering efter
behov



Justering av 

avgränsningen (2)

• Material CHM -tema



Justering av 

avgränsningen (3)
• Material digital 

terrängmodell



Åtgärdsplanering  i kort (1)
Förberedande arbete, inomhus

• Riktande och avgränsning av åtgärden

• Kontrollering av natur-, vilt- och 
rekreationsvärden samt 
markanvändning

• Bildande av preliminärt   
åtgärdsområde och beräkning av 
avverkningsvolymen 

=> Preliminär avverkningsplan samt  
förnyelsekedja

Terrängarbete

• Alla GIS-data är med i terrängen

• Granskning av preliminärt gjorda 
avgränsningar, natur- och andra 
värden, sortimentsfördelningar etc.

• Komplettering med drivningstekniska 
lösningar (vägar, lagerplatser osv.)

• Granskning av den preliminärt gjorda 
förnyelsekedjan



Åtgärdsplanering  i kort (2)
Slutbearbetning av planen, innearbete

• Planen och arbetsområdets karta 
färdigställs och sparas i databanken

• Skoganvändningsanmälan till 
myndigheten

• Planen hålls lagrad i databanken från 
vilken den sändes elektroniskt till 
avverkningsmaskiner, skogsarbetare eller 
skogsvårdsentrepenör



Utveckling av planeringssystemet

Laserteknologins genombrott, tillgången till ny datateknologi samt 

behovet av att rationalisera planeringsverksamheten varit 

bakgrundsfaktorer



Målsättningar 

• Laserinventeringsmaterial utnyttjas effektivt vid åtgärdsplanering

• Avveckling av gamla figurbegreppet

• Optimering av fält- och innearbete via utveckling och ibruktagande av 

nya arbetsredskap

• En helt elektronisk planeringsprocess: planeringen utförs och planerna 

förmedlas elektroniskt till aktörerna i alla arbetsskeden

• Återkoppling av data för platsbundna åtgärder (t.ex GPS-spår)

• Koppling av i tid närliggande åtgärder, t.ex. röjning – kalhuggning –

skogenergi – markberedning – plantering

• Mera fokus på den taktiska nivån (t.ex. färdiga vägar när avverkning skall 

påböjas)
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Silvia: Nytt GIS program i bruk på våren 2015

* Fastighet

* Markanvändning

* Naturobjekt

* Kulturobjekt

* Vägar

* Växtklass

* Trädpixel

* Trädbestånd

* Åtgärdsplaner
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Kuva: Hanna Kaurala 

Tack


