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Drönarnas resa på Södra
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Södra Skogsägarna i korthet

• Sveriges största Skogsägarförening med ca 51 000 medlemmar
• 3400 anställda och en  omsättning  på ca 20.5 Mdr SEK 2017
• 3 massabruk och 7 sågverk samt hustillverkaren Trivselhus
• Omsätter ca 16 miljoner m3 skogsråvara / år = 400 000 lastbilslass

• Ambition: vara ett av de mest digitaliserade skogsföretagen i världen
‒ ”Du skall ha bättre koll på din skog när du sitter på tunnelbanan i 

Stockholm med Södras verktyg än om du befinner dig ute i skogen utan 
dom”
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Bakgrund drönare på södra

• Hösten 2015
‒ Beslut om inköp av en drönare för att undersöka vad tekniken kan 

användas till – Phantom 3
‒ Verksamhetsuvecklarna på fält kompletterade med 2st till under hösten 

2015
• Dom om kameraövervakningslagen
‒ Drönarna parkerades under andra halvan av 2016
‒ Tillstånd för kameraövervakning söktes och inkom vintern/våren 2017 

• Fortsatt utvärdering av användningsområden 
‒ Komplettering med en till drönare - Mavic pro under vår 2017

• Beslut i Södra Skogs ledningsgrupp om att satsa på drönare tidig 
höst 2017
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Efter beslut att satsa på drönare

• Framtagande av internutbildning under hösten 2017
• Beställning av ca 25Mavic Pro
• Utbildning första omgången piloter ca 50-60st
• Kompletternade utbildningar och fler drönare beställs 

under höst/vinter 2017/2018

• Idag: Ca 50 drönare och ca 100 piloter utbildade inom 
Södra Skog

2018-08-28 5



Utbildning

• Vad krävs för att flyga
‒ Lagar och regler
‒ Försäkring
‒ Spridning av bilder

• Grundinställningar drönaren
‒ Vad behövs på din Ipad
‒ Inställningar på drönaren/DJI GO appen
‒ Att tänka på innan och efter flygning
‒ Uppdatering av firmware

• Praktisk prova på att flyga drönaren
‒ Lyfta, flyga omkring några minuter, landa
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Exempel inom skogsbruket
Vad använder Södra och småskogsbruket drönare till
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Fler exempel

• Är hygget markberett / planterat?
• Hänsyn lämnad mot kantzon / fornlämning?

• Vinster med drönarna
‒ Främst tidsbesparing genom minskat behov av gå omkring i skogen
‒ Säkerhet vid inventering av skadad skog: vindfälle/insekt/svamp
‒ Kvalitet och möjlighet till dokumentation i uppföljning av åtgärder och lämnad hänsyn
‒ Inköpsverktyg för att visa skogsägarna på deras skog
‒ Översyn av förvaltningar samt fastigheter utan plan
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Flygstöd och datainsamling i skogsbruket
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Vad behöver skogsbruket för flygstöd

Det största problemet är att översätta området som drönaren 
ser till en position på en karta

‒ Använda egna bakgrundskartor som ett stöd
• Fastighetsgränser
• Skogsbruksplaner
• Diken/vägar
• Redan planerade åtgärder i skogen
• Hänsynsområden
• M.m

‒ Enkelt att flyga
• Inga onödiga inställningsknappar
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Södras drönar app koncept

• Automatflygningar
‒ Enskilda bilder över markerade punkter
‒ Förpopulerade intressepunkter

• Hyggeskanter
• Basvägar/körstråk
• Diken

‒ Välja beståndsöversikt
‒ Generera grova ortofoton genom att ”bara” sätta ihop bilderna
‒ Baserat på typ av skog vi vill inventera använda olika flyghöjder
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Drönardata in i egna system

• Förutsättning för effektivt arbete
‒ Bilder som tas med vårat eget app-koncept lagras med position direkt i egna 

system så att de blir lättåtkomliga utan manuell överflyttning och tolkning vart 
de är tagna

‒ Vid friflygning kunna markera objekt direkt in i egna system
• Skogsskador (Vindfällen, insektsskador)
• Områden som skall åtgärdas
• Hänsynsområden m.m som upptäcks från luften
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”Drömmen vore att utifrån det man ser med drönaren 
kunna markera punkter och området direkt i kamerabilden  
och få det direkt in i våra system för ev vidare bearbetning”
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Framtid inom skogsbruket

• Kunna göra beräkningar av skogliga parametrar utan 
att behöva flygstöd eller kontrollmätningar i fält

• Med hjälp av andra sensorer samt AI/Bildtolkning 
kunna
‒ Leta vindfällen eller andra skadade träd
‒ Hitta planterade och levande plantor och särskilja dessa 

från gräs
‒ Bedöma röjnings- och gallringsbehov
‒ Leta skadade/stressade träd

• Kunna använda video istället för bild och göra 
punktmoln ifrån
‒ Möjlighet att göra mätningar vid friflygning
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Ytterligare framtid - Ombord bearbetning

‒ Efter att ha flugit ett område, direkt få tillbaka resultatet istället för 
bilderna in i egna system 
• Antal planterade plantor samt positionen på dessa
‒ Överlevnad av plantor efter något år

• Antal samt positionen på vindfällen och insektsskadade träd
• Antal stammar inom ett röjnings- eller gallringsbestånd
• Skogliga variabler och åtgärdsbehov över ett område
• Antal skadade och stressade träd och positionen på dessa
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Areal (ha): 5,25
Antal tot: 6507 
Antal / ha: 1239



Svåra områden idag

• Ortofoton över högre skog då trädtopparna rör sig
‒ Kräver stor överlappning vid fotografering vilket ger låg kapacitet på flygningen och 

stora datamängder

• Skogliga skattningar av skogen utan flygstöd/referensprovytor eller 
efterbearbetning

• Vill inte åka ut i skogen flera gånger. Vi vill flyga och då fånga allt som vi 
behöver fånga, inte återkomma en gång till bara för att vi inser att det behövdes 
fältkontroll av det vi upptäckt
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Sammanfattning

• Stor potential för skogsbruket med drönare
‒ Nästa teknikrevolution för skoglig planering

• Att flyga inom synhåll och max 120m är en klar begränsning
‒ Ger dålig täckningsgrad

• Stark framtidstro med AI och bildtolkning
‒ Identifiera saker i bilderna automatiskt

• Automatisk datainsamling ger oss de svar vi vill ha utan att vi behöver analysera bilderna

• Småskogsbruket vill ha billiga drönare som alla kan använda
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Frågor

Kontakt: johan.malmqvist@sodra.com
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