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Potensiale

• Forvalter og utvikler 
57,6 mill dekar statsgrunn

o 26,2 mill dekar statsallmenning

o 31 mill dekar annen statsgrunn

o 80 prosent av arealet er over tregrensa

o 8 prosent av arealet er produktiv skog



• Drone relaterte Statskog prosjekter

• SFI Smart Forest 

• Partner Norsk senter for dronetjenester

• Flying Silvanus- autonome droner under trekrona

Prosjekter



Droner



Droner til visualisering og markedsføring

Statskog har mange 
utleiehytter og 
friluftselementer som 
selges via inatur.no, 
UT.no og på andre 
plattformer.

Ved bruk av drone til 
fotografering og enkel 
bildebehandling kan 
man visualisere 
objektene på en flott og 
markedsføringsmessig 
effektiv måte



Friluftsliv/Oppsyn/dokumentasjon



Droner til masseberegning

Statskog har i dag mange grus- og masseuttak hvor brukere og leietakere rapporterer uttak 
manuelt.

Ved bruk av droneteknologi og 3D-modellering har Statskog nylig startet et prosjekt for 
automatisk å beregne uttak av masse i gitte perioder ved å sammenligne før og nå.

Sitescan for ArcGis benyttes til både planlegging av oppdrag og prosessering og visualisering 
som i tillegg skjer ved bruk av ArcGis Server og ArcGisOnline

Dette gir en sterk forenkling av rapportering og mer presis forståelse av volum og grunnlag for 
fakturering



Tiltaksportalen- Navet 



Tiltak #6100



Sporlogg



segmented_wheelRuts.tif



Miljø og kvalitet



Operasjonalisere

FME Trekker ut og behandler data fra tjenesten

FC med filtrerte data 

Skogtiltak db Oppdaterer tabeller og featureklasser i tiltaksbasen

Nibio –API (APEX web app)

Database NIBIO
(Cloud.oracle.com/apex…….)



• Effektiv forvaltning- En flyvning ->mange produkter

• Kombinere sensorer – ulike formål

o Ved behov skogtakst enkelteiendom
o Fotogrammetri (ortofoto)

o Multi/hyperspectral  (Sunnhet/Miljø/MiS) 

o Lidar (Skogressurs parameter, tiltak,  slope/DTM-> Driftsteknikk/kulturminner etc.)

o Termisk (Vilttelling- antall individer/art)

Resultat = Laste opp mappe med bilder - > presise algoritmer som genererer
en serie av produkter i hensiktsmessige formater og rapporter

Framover?



Statskog SF (@statskog) • Instagram-bilder og -videoer

Takk for oppmerksomheten

https://www.instagram.com/p/Cd-MTWauUk5/
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