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1 Abstract 
Management plans are produced in the forest sector to ensure a sustainable use of the forest resources. 

Mapping of stand boundaries, roads and ditches is an important part of the management plans. It is neces-

sary do some analysis of the forests condition to be able to make these plans and maps. One of these anal-

ysis could be measuring and calculating stand variables such as species-distribution, area distribution of 

species, age-class distribution etc. Analysis of forest stands are made from manual measurement during 

forest review. Both are time consuming and expensive tasks. 

Remote Sensing with airborne laser scanning is a cost efficient and proven technique for collecting infor-

mation on terrain and vegetation of large areas. Data collection for the Danish Digital Elevation Model ver-

sion 2, is made using airborne laser scanning. During the laser scanning all terrain elements, including trees 

in the forests are measured. In an attempt to assess what the new dataset can be used for in the forestry 

sector, a number of analyzes carried out for the Frederiksdal Forest Estate, located northwest of Copenha-

gen, Denmark. 

Comparison the analyzes are revised forest map and a number of manual measurement and subsequent 

calculations subsided by Cand. Silv. Thomas Nord-Larsen for 237 sample plots during the production of a 

management plan for Frederiksdal Forest Estate in the winter of 2014/15. 

The analyzes show that the collected terrain data has great potential application in mapping of roads, 

paths, trails and ditches in the Forest. The data above ground have a similar high potential. The Dataset can 

be used for Stand mapping on the basis of the height of the trees by preparing a NDSM (normalized Digital 

Surface Model). In addition, the analyzes of the Point Cloud dataset showed that it can used for estimating 

volume and height of the stands. 
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2 Resume 
I skovsektoren laves der driftsplaner for at kunne drive skoven bæredygtigt. Et vigtigt element i driftsplaner 

er skovkort, som anses for et af de vigtigste redskaber i skovdriften. For at kunne lave disse kort og planer 

er det nødvendigt at lave forskellige analyser af skovens tilstand. Det kan blandt andet være analyser af 

artssammensætning, arealfordeling, aldersklassefordeling, vedmassefordeling etc. Analyserne laves i dag 

på baggrund af manuel taksation og skovgennemgang, som er tidskrævende og dyre opgaver. 

Remote Sensing med luftbåren laserscanning er en økonomisk fordelagtig og velafprøvet teknik, til indsam-

ling af informationer om terræn og vegetation for store områder. Data indsamling til Danmarks Højdemo-

del version 2, foretages med luftbåren laserscanning. I forbindelse med scanningen rammes alle terræn-

elementer, herunder træerne i skovene. I et forsøg på at vurdere hvad det nye datasæt kan bruges til i 

skovsektoren, er en række analyser blevet foretaget for Frederiksdal Skovdistrikt nordvest for København. 

Sammenligningsgrundlaget for analyserne er et revideret skovkort og en række manuelle taksationer og 

efterfølgende beregninger fortaget af Cand. Silv. Thomas Nord-Larsen for 237 prøveflader i forbindelse 

produktion af Grøndriftsplan for Frederikdal Skovdistrikt i vinteren 2014/15. 

Analyserne viser at det indsamlede terrændata har store anvendelsesmuligheder i forbindelse med kort-

lægning af veje, stier, spor og grøfter i skoven. Ligeledes har data over terræn stort potentiale. Datasættet 

kan bruges til litrering på baggrund af højden af træerne ved at fremstille en nDSM(normalized Digital Sur-

face Model). Ydermere viste analyserne af datasættet at der kan estimeres volumen og højde af bevoksnin-

ger. 
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3 Forord 
Dette projekt er udarbejdet som afsluttende eksamensprojekt på Skov- og landskabsingeniøruddannelsen 

år 2015 ved Københavns Universitet institut for geovidenskab og natur. Projektet indgår som en del af en 

samlet vurdering af afrapportering og et mundtligt forsvar. Vejleder på projektet er Thomas Nord-Larsen. 

Projektet omhandler anvendelse af data indsamlet med luftbåren laserscanning som driftsplanlægnings-

værktøj i skovsektoren. Hensigten med projektet er at forsimple en teoretisk kompliceret problemstilling til 

et praktisk anvendeligt værktøj. Målgruppen er den danske skovdyrker med en relevant fagliguddannelse. 

Da en del af resultaterne af dette projekt er kort som ikke er bredt anvendt i skovsektoren, er der udarbej-

det vejledninger til produktion af kortene i Qgis. Vejledningerne bør derfor tages med i bedømmelsen. 

I faget Skovdrift og samfund på Skov- og landskabsingeniøruddannelsens fjerde år, præsenterede Thomas 

Nord-Larsen projektet. Interessen for mulighederne i data indsamlet med luftbårne laserscanninger, starte-

de på tredje år i praktikperioden, hvor min praktikopgave bestod i kortlægning af grøfter i skovene tilhø-

rende Corselitze på Falster, hvilket åbnede mine øjne for at en mere præcis kortlægning af grøfter, muligvis 

kunne gøres med de luftbårne laserscanninger. 

I dette projekt tages udgangspunkt i data fra Frederiksdals Grøndriftsplan Frederiksdal som sammenlig-

ningsgrundlag for målinger foretaget med de tre datasæt i Danmarks Højdemodel. 

I forbindelse med udarbejdelse af projektet har følgende personer ydet en stor indsats og skal derfor have 

en særlig tak for hjælpen. 
 

Vejledere: 
Thomas Nord-Larsen og Lene Fischer 
 
For hjælp til LAStools: 
Claus Agerskov 

 

 

D. 11. juni 2015 
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Mikkel Møller Mortensen 
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4 Indledning 
I skovbruget laves der driftsplaner med jævne mellemrum for at kunne drive skoven rigtigt uden at udhule 

værdien af skoven, samt kunne lægge budgetter for fremtiden. Oftest laves der også revidering af skovkort, 

som anses for et af de vigtigste redskaber i skovdriften, i forbindelse med produktion af driftsplaner. 

For at kunne lave disse planer er det nødvendigt at lave forskellige analyser af skovens tilstand. Det kan 

blandt andet være analyser af artssammensætning, arealfordeling, aldersklassefordeling, vedmasseforde-

ling etc. Analyserne laves i dag på baggrund af manuel taksation og skovgennemgang, som er tidskrævende 

og dyre opgaver, i et i forvejen presset erhverv. 

I skovbruget er det en generel tendens at antallet af administratorer pr. arealenhed er faldende, skovdyrk-

ningen ekstensiveres og der bliver mindre tid til taksation. Et resultat heraf kan blive at driften i skovene 

ikke forbliver bæredygtig og der kan opstå utilsigtet skævvridning i aldersklassefordeling, vedmasseforde-

ling og artsfordeling. Som alternativ til at nedsætte mængden af taksationer der fortages, kan data indsam-

let med remote sensing implementeres som en ny metode til taksation i skovbruget.  

 

4.1 Fotogrammetri og Remote Sensing 

Remote Sensing er kort fortalt videnskaben eller kunsten, om man vil, at måle typen eller størrelsen af en 

genstand uden direkte kontakt. Teknologien er affødt af fotogrammetri, der begyndte med opfindelsen af 

kameraet først i 1800-tallet. I 1840’erne blev de første kameraer sendt til vejrs ved hjælp af tøjrede ballo-

ner. Resultatet blev billeder af jordens overflade, der kunne bruges til topografisk kortlægning. Teknologien 

blev forbedret og anvendt i stor udstrækning under 1. verdenskrig, hvor kameraerne blev monteret i fly, og 

brugt til at kortlægge slagmarken (Graham, 1999). Det moderne ortofoto var født. 

Teknologien tog et spring i efter 2. verdenskrig da man satte kameraer på tyske V-2 raketter, og endnu et 

da de første mennesker kom ud i rummet. De første billeder fra rummet blev taget af astronauter ud gen-

nem rumfartøjernes vinduer som ”turist” billeder (Graham, 1999). Efter der er kommet satellitter i kredsløb 

om jorden og kamerateknologien har udviklet sig ud over synligt lys, er det blevet muligt at lave mange 

andre slags billeder end ortofotos af jordens overflade. Man kan f.eks. registrere udstråling eller refleksion 

af varme fra jordoverfladen om natten og på den måde registrere om der er vegetation eller ej. I dag an-

vendes remote sensing på store dele af det elektromagnetiske spektrum, i mange former for forskning og 

udvikling. 

Fordelen ved at bruge satellitter frem for fly til remote sensing, er at det hurtigt kan samles information om 

et stort område grundet den store højde og fart satellitterne opererer i. WorldView-2 satellitten er f.eks. 

100 minutter om en tur rundt om jorden, 770 kilometer over overfladen. Direkte under centrum af satellit-

tens sensorer(Nadir) kan den tage billeder med pixelstørrelse på 0,46 m i et 16,4 kilometer bredt bælte, og 

kan tage billeder af et op til 1355 km bredt bælte(Nadir +/- 40⁰). Den kan tage billeder af hele jordens over-

flade på 1,1 døgn med en pixelstørrelse på 1 meter (Satellite Imaging Corporation;, 2014). 
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4.1.1 LiDaR teknologi 

Ud over de passive sensorer, som er beskrevet herover, findes der aktive sensorer som udsender et signal 

eller impuls, svarene til fotografering med eller uden blitz. Ud fra ekkoet måles afstanden til objektet efter 

samme princip som et ekkolod, eller typen af objektet ud fra styrken i retursignalet (Nord-Larsen & Riis-

Nielsen, 2011). Teknologien omtales i dagligtale med navnet LiDaR(Light Detection and Ranging), i denne 

opgave Lidar. 

4.1.1.1 Hvad er Lidar? 

Lidar minder som sagt om et ekkolod. En nærinfrarød impuls udsendes fra et kendt punkt. Ud fra returtiden 

på ekkoet, lysets hastighed og udsendingsvinklen på impulsen, beregnes den tredimensionelle position af 

det ramte objekt. Instrumentet der udsender og indsamler impulserne benævnes laserscanner, ligesom 

processen hvori laserscanneren anvendes, kaldes laserscanning. 

  

Figur 1: Skitse af den praktiske udførsel af en laser scanning. 

Kilde: https://ic.arc.losrios.edu/~veiszep/28fall2012/Fancher/G350_ZFancher.html  

Laserscanning kan ske fra jorden(terrestrisk) som både mobil og stationær scanning. Stationær scanning er 

blevet brugt til at undersøge atmosfæren helt tilbage til 1960’erne. Mobil laserscanning fra fly (luftbåren 

laserscanning) gjorde store fremskridt i 1980’erne i takt med udviklingen af GPS(Global Positioning System) 

teknologien, som måler f.eks. et flys position og højde med stor præcision ved hjælp af satellitter. I 

1990’erne blev Lidar endnu mere præcist, da der skete en stor udvikling i præcisionen af IMU (Inertial Mea-

surement Unit) sensorer som måler et flys rotationer omkring X,Y og Z aksen.  
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Figur 2: Tegningen viser udhviklingen af det reflekterende ekko i takt med at lysimpulsen bevæger sig ned igennem vegationsla-

get og når jorden. Kilde: https://ic.arc.losrios.edu/~veiszep/28fall2012/Fancher/G350_ZFancher.html  

Luftbåren laserscanning er almindeligt brugt til at bestemme terrænhøjder (Nord-Larsen & Riis-Nielsen, 

2011), men i forbindelse med scanningen rammes også bebyggelse, vegetation og alle andre elementer i 

landskabet. Når laser impulsen trækker ned igennem vegetationslaget, reflekteres dele af impulsen som 

ekko der kaldes et return. Se Figur 2. Udsvinget i styrken af ekkoet, som kan ses i kurven på Figur 2, regi-

stres. Farven og materialet af det objekt, der rammes af lysimpulsen, har indvirkning på lyssammensætnin-

gen af retursignalet. Afhængig af indstillingerne af scanneren kan alle returns(fullwaveform) eller et antal af 

de største returns gemmes som punkter. Ønskes information om tykkelsen af vegetationslaget og terræn 

gemmes 1st og last returns. Ønskes information om hele vegetationslaget og terræn gemmes et større 

antal returns og last return f.eks. first og last + 3 mellemlæggende returns som det er tilfældet for scannin-

gen hvori punkterne i Figur 3 er indsamlet. 

De indsamlede punkter danner en punktsky, som der ses et udsnit af i Figur 3. Punkterne kan deles op i 

forskellige klassifikation afhængig af hvilken type terrænelement punktet representerer. Last returns 

repræsenterer oftest jorden, og de øvrige punkter klassificeres ud fra afstanden til jorden og mønstret i de 

omkringliggende punkter. Bebyggelse klassificeres f.eks. ud fra, at der er en ensartet hældning i 

sammenhængen mellem punkter, der rammer et tag.  Klassifikation af punkterne kan laves med f.eks. 

LAStools(Se Bilag 17 - LAStools), som er et program til databehandling af .LAS/.LAZ filer som er formatet 

hvori punktskyer gemmes.  

 

Figur 3: Figuren viser de klassificerede punkter i en punktsky, markeret med forskellige farver: Vand(blå), Terræn(lilla), Bebyg-

gelse(Rød) og Vegetation(grøn). Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra FugroViewer, med data fra Kortforsyningen.dk 
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4.1.1.2 LIDAR teknologiens anvendelse  

Som nævnt er lidar almindelig anvendt til at bestemme terrænhøjder (Nord-Larsen & Riis-Nielsen, 2011), 

der bruges i terrænmodeller som bl.a. kan bruges i vurdering af konsekvenserne ved fremtidens vands-

tandsstigning i verdenshavene. Derudover er teknologien vidt udbredt i vores hverdag og har anvendelse i 

flytrafik, styring af bomber og missiler i militæret, i politiets hastighedsmålere, og i baksensorerne på biler. 

I Danmark er teknologien anvendt i produktion af landsdækkende terrænmodeller (Geodatastyrelsen, 

2014) i 2006/7 og i 2014/15 (Geodatastyrelsen, 2014). Præcision og punktafstand er væsentligt forbedret i 

den nyeste model. Modellernes primære anvendelse er til vurdering af påvirkningerne ved fremtidens kli-

maændringer. Data er frit tilgængeligt med log-in til www.download.kortforsyningen.dk, med det formål at 

give myndigheder og virksomheder let adgang til grunddata så arbejdsgange kan effektiviseres og nye ser-

vices kan udvikles (Geodatastyrelsen, 2015).  

Grundet den fri adgang er data anvendt i en bred vifte af offentlige og private områder. Ud over klimatil-

pasning og miljøovervågning som modellerne primært er udviklet til, bruges de bl.a. også i forsvaret, bered-

skabet, bygge- og anlægsbranchen og i arkæologiske undersøgelser. I beredskabet kan modeller bruges i 

forbindelse med oversvømmelser eller andre akutte forureninger hvor højdeinformation er vigtig. I forbin-

delse med VIP-besøg giver terræn og overflademodeller politiet og forsvaret mulighed for at lave analyser 

af flugtveje og sigtelinjer. I byggebranchen bruges terrænmodeller til grovprojektering af projekter og som 

data til overslagsberegninger af jordvolumener. Arkæologerne har fået et fantastisk værktøj i terrænmodel-

lerne som de kan bruge i kortlægning af det danske kulturlandskab (Geodatastyrelsen, 2014).  

De brede anvendelsesmuligheder, der er for data indsamlet med luftbåren laserscanning, er ikke betinget 

af gratis adgang. Metoden er anvendt til opmåling forud for store byggerier, hvis det tilgængelige data ikke 

har været tilstrækkeligt præcist. Der er flere firmaer, der tilbyder laserscanning, bl.a. det velkendte ”COWI 

A/S” og det mindre kendte ”LiDAR Survey aps”. Priserne for opmåling med laserscanning starter ved knapt 

60 kr./ha for 1000 ha (LiDAR Survey aps, 2014). 

4.1.1.3 Hvordan er LiDAR teknologi anvendt i den boreale skovsektor? 

Der er blevet forsket ekstensivt i at udvikle luftbåren laserscanning som et operationelt værktøj til lands-

dækkende skovkortlægning på bevoksningsniveau, i Skandinavien siden 1995. LiDAR gør det muligt at regi-

strere den tredimensionelle kronestruktur i skove og har derfor vist sig meget anvendelig til at bestemme 

bevoksningsvariabler som stående vedmasse(m³/ha) og biomasse(Tons tørstof/ha). I Norge og Sverige an-

vendes LiDAR til at estimere salgbar volumen af spredte bevoksninger fordelt på områder fra 50-2000 km² 

(Næsset, Gobakken, & Nelson, 2006). En anden interessant problemstilling som LiDAR kan være svaret på, 

er at sænke omkostningerne ved de nationale skovstatisktikker(National Forest Inventory(NFI)) (Næsset, 

Gobakken, & Nelson, 2006)der laves i mange lande i verden. I Danmark er statistikkerne baseret på 

gentagne målinger i en 5-års rotation, af 9.425 fastlagte prøveflader fordelt over hele landet (Johansen, 

Nord-Larsen, Riis-Nielsen, Suadicani, & Jørgensen, 2013), foretaget med manuel taksation  (Nord-Larsen & 

Riis-Nielsen, 2013). Taksation af over1800 prøveflader om året er forbundet med væsentlige udgifter, og at 

kunne foretage præcise, taksationerne helt eller delvist på baggrund af LiDAR baseret data vil være 

økonomisk attraktivt. 

(Næsset & Bjerknes, 2001)beskriver en totrinsmodel hvori højden af dominerende træer i 39 prøveflader, i 

unge bevoksninger, med højde under 6 meter sammenlignes med forskellige højdeparametre beregnet ud 
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fra punkthøjden over terræn i en punktsky indsamlet med laserscanning. Der laves multilineære regressio-

ner for sammenhængen mellem de traditionelt målte højder og forskellige statistiske parametre beregnet 

af punktskyen. Resultatet er en model for dominerende højde med R²-værdi på 0,830 baseret på højdemå-

ling ud fra den 90. percentil af punktskyen. I (Næsset, 2002) anvendes samme metode på 144 prøveflader 

udlagt i både unge og modne bevoksninger ved Våler i sydøst Norge. I artiklen beskrives også modeller for 

volumen, diameter, stamtal, grundflade m.fl. 

(Nord-Larsen & Schumacher, 2012) har med data fra den landsdækkende laserscanning foretaget i 2006/07 

og 2273 NFI prøveflader målt i samme periode, anvendt totrinsmodellen beskrevet i (Næsset & Bjerknes, 

2001) til at lave modeller for grundflade(Basal Area), volumen(Volume), biomasse over jord(Above ground 

biomass) og total biomasse(Total biomass). 
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5 Problemformulering 
Antallet af administratorer pr. arealenhed i den danske skovsektor falder, og der er en generel tendens til 

at skovdriften ekstensiveres. Taksation er dyrt, men er nødvendigt for en bæredygtig skovdrift. 

LIDAR teknologi er en internationalt velafprøvet teknologi til fjernmonitorering af terræn, vand og vegetati-

on, herunder skove. Der foreligger gratis LIDAR baseret data for hele Danmark tilgængelig på kortforsynin-

gen.dk. Der er gratis GIS-programmer til rådighed som kan håndtere og analysere de gratis Lidar data. 

1. Hvilke problemstillinger i dansk skovbrug kan Lidar baseret data bidrage til belysning af? 

2. Er det nye data præcist nok til taksation i skovsektoren? 

 

5.1 Afgrænsning 

Projektet afgrænses til beregninger og analyser for Frederiksdal Skovdistrikt ved Virum. Der foreligger 

sammenligningsdata i form af taksationer for georefererede prøveflader opmålt i vinteren 2014/2015. For 

området er data indsamlet med luftbåren laserscanner i sammen periode i forbindelse med produktion 

version 2 af Danmarks Højdemodel. 

Jeg begrænser mig til at anvende de gratis tilgængelige programmer LAStools, Qgis og FugroViewer, som 

kan varetage de fleste beregninger af .laz og .tiff-filer som datasættene i Danmarks højdemodel leveres i. 

Jeg er ikke statistikker, så uddybning af statistiske begreber som percentiler og R²-værdier i forbindelse 

med dannelse af lineære regressioner for forsøgsresultater findes ikke i opgaven. Analyser af punktsky data 

begrænses til højdemåling og volumen, og kun til lineære regressioner. Kontrolmålinger af modeller til 

estimering af højde begrænses til prøveflader. 
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6 Materiale og metode 
Jeg vil med en naturvidenskabelig tilgang forsøge at vurdere Lidar-teknologiens anvendelsesmuligheder 

som driftsplanlægningsværktøj i skovbruget, med fokus på taksation. 

Jeg vil gennem forsøg i programmet Q-gis og LAStools, vurderer om det er muligt at taksere bevoksninger 

med de nuværende tilgængelige Lidar data. Vurderingen er delt i to. Den ene del er litteraturstudie, hvori 

jeg vil undersøge brugen af Lidar teknologi i vores nabolande og det resterende af den boreale region. Hvad 

er erfaringerne og hvad kan vi bruge teknologien til i den danske skovsektor? 

Anden del er en praktisk analyse af LIDAR data, som tager udgangspunkt i Frederiksdal Skovdistrikt ved 

Virum, der er et typisk østdansk skovdistrikt, hvor bøg med indblanding af ær og (ask) er dominerende. 

Nåletræsandelen er ca. 20 %.  

Sammenligningsgrundlaget for den praktiske analyse er en driftsplan for Frederiksdal Skovdistrikt, udarbej-

det af Thomas Nord Larsen i vinteren 2014/15, med traditionel taksation af fastlagte prøveflader. Driftspla-

nen for distriktet og laserscanningen ikke er produceret for at dette projekt kan realiseres. Data er altså 

sekundære, om end taksationen er udført meget omhyggeligt for at have så præcise sammenligningsdata 

som muligt. 

6.1 Materialer 

6.1.1 Driftsplan med taksationer fra 2014/15 af Thomas Nord-Larsen 

Thomas Nord-Larsen har lavet Grøndriftsplan Frederiksdal i vinteren 2014/15. Som en del af driftsplanen er 

opgørelse af Frederiksdal Skovdistrikt vedmasse som er opgjort med følgende metode: 

”Vedmassen er målt ved taksation 237 prøveflader fordelt over hele skoven. En stor del af prøvefladerne er 

positioneret i felten med hjælp af en GPS med forventet sub-meter præcision (se Bilag 13. Faste 

prøveflader). Prøvefladerne kan således genfindes hvis man på et senere tidspunkt ønsker at gentage 

målingerne. Prøvefladerne har en radius på 15 m. Inden for prøvefladerne måles diameteren i brysthøjde på 

alle træer med en diameter på mere end 10 cm. Træer med en diameter mindre end 10 cm måles i en radius 

på 3,5 m fra prøvefladens centrum. I hver prøveflade er højden på 3-8 træer målt med et Vertex clinometer. 

I mindre værdifulde bevoksninger er målingen af vedmassen sket med måling af diameter og højde på et 

middeltræ og måling af grundfladen med et prismerelaskop. 

Vedmassen er udregnet ved brug af vedmassefunktioner for de enkelte træarter (Madsen 1987, 

Skovbrugstabeller 1990) idet der er anvendt en aflægningsgrænse på 5 cm.” (Nord-Larsen & Heding, 

Vedmasse, 2015) 

Ud over de målte vedmasser har jeg fået udleveret et farvelagt skovkort med bevoksninger og veje påt-

net(seBilagsliste 

 

 

Bilag 1 - Skovkort Frederiksdal 2015), en shape fil med litrapolygoner(se Bilag 2 - Litrapolygoner), og en 

elektronisk udgave af Grøndriftsplan Frederiksdal. 
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De målte vedmasser er leveret i filen PSU_data som bl.a. indeholder; Koordinater for centrum af prøvefla-

der, hovedtræart, Vha, Hg, H100 og Hmax for alle plots.  

6.1.2 Danmarks højdemodel 

Danmarks højdemodel(DHM) er et grunddatasæt som bruges af forskelligartede brugere. Der er et tilgæn-

geligt datasæt for hele Danmark som er indsamlet i 2006/07 med Luftbåren LiDAR  (Geodatastyrelsen, 

2015). I datasættet ligger forskellige modeller. DHM Punktsky er det grunddata som øvrige datasæt er ud-

træk af. Gennemsnitstætheden for impulser ved jordoverfladen er 0,5 impulser/m².  DHM 2007 Punktsky 

kan bruges til skovbrugsrelaterede analyser. DHM 2007 Terræn er en Digital Terræn Model(DTM), som 

rummer information om terrænhøjden for hele landet, med en punktafstand på 1,6 meter. Modellen bru-

ges til at vurdere konsekvenserne af fremtidige vandstandsstigninger og ekstreme vejrhændelser, og til 

beregning af tilpasningerne hertil(klimatilpasning). DHM 2007 Overflade er en overflade model(på engelsk 

Digital Surface Model(DSM)), med en punktafstand på 1,6 meter, som bruges til lokale analyser af vindpå-

virkning, lysforhold og vandbevægelse. 

Geodatastyrelsen har siden begyndelsen af 2014 været i gang med laserscanning med luftbåren LiDAR, af 

Danmark med det formål at producere en ny og forbedret højdemodel med de samme tilgængelige udtræk 

som i den nuværende højdemodel. Scanningen startede på Sjælland og efterhånden som data blev bear-

bejdet er det blevet tilgængeligt for offentligheden. Der foreligger altså et aktuelt datasæt som også dæk-

ker Frederiksdal Skovdistrikt. 

6.1.2.1 DHM Punksky 2014/15 

Omtales punktsky. DHM 2014/15 er version 2 af Danmarks Højdemodel, data er indsamlet i 2014 og 2015 

af et konsortium bestående af Aerodata Surveys Nederland BV og Airborne Technologies. Data er optaget 

ved hjælp af luftbåren LiDAR (Light Detection And Ranging)  (Geodatastyrelsen, 2015). Til dataindsamling 

bruges fastvingede fly (Aerodata International Surveys, 2015)  til at bære Leica ALS 50-II / ALS 60 laserscan-

nere (Aerodata International Surveys, 2015). Modellerne kan scanne med op til 200kHz afhængig af flyve-

højde og scanningsvinkel. Begge modeller er udgået af produktion (Leica Geosystems, 2015).  I skrivende 

stund er der oplyst følgende specifikationer for det nye data sæt:  
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Vertikal nøjagtighed 0,05 meter 

Horisontal nøjagtighed 0,15 meter 

Gennemsnitlig punktafstand 4-5 pr m² 

Impuls diameter v. jordoverfladen Ca. 40 cm 

Tilgængelige informationer for hvert 

punkt 

- kote/højde 

- klasse 

- intensitet 

- skanlinje ID 

- position i refleksionssignal 

Klassifikationer 0 - Created never classified 

1 – Overflade 

2 – Terræn 

3 - Lav vegetation 0-0,3 m 

4 - Mellemhøj vegetation 0.3 –2m  

5 - Høj vegetation2m >  

6 – Bygninger 

7 - Afvigere (støj) 

8 - Model key points - brugt i produktionsprocessen 

9 - Vand 

17 – Broer 

Reference system Horisontal reference ETRS89, UTM zone 32N  

Vertikal reference DVR90 

Horisontal EPSG kode 25832  

Vertikal EPSG kode 5799 

Samlet EPSG kode: 7416 

Datahuller Refleksionsevnen afhænger af overfladestrukturen. Derfor kan der findes 

datahuller i områder, hvor overfladen ikke reflekterer laserlyset fx eter-

nittage, søer eller løvskove. 

Datastruktur 1x1km .laz-filer samlet i 10x10 km zippede blokke. Filer og blokke er 

navngivet jf. det danske kvadratnet 

Figur 4: Figuren viser de oplyste specifikationer for DHM Punktsky. Præcisionen og punkttætheden er høj, taget i betragtning at 

der er tale om et landsdækkende datasæt. Kilde: (Geodatastyrelsen, 2015) 
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Ved analyser af DHM Punktsky 2014/15 kan afstanden mellem flyvelinjerne(skanlinje) fastsættes til 665-

670 meter. Som det kan ses på Figur 5, er der en tydelig grænse for hvor punkterne fra flyvelinjen, der er 

farvelagt med gul, stopper. Ved at måle vinklen mellem terrænoverfladen og linjen som punkterne ved 

grænsen danner, under forudsætning af at flyet, der har båret laserscanneren, har fløjet uden krængning, 

kan scanningsvinklen fastsættes til omtrent 60⁰(+/-30). Flyvehøjden kan herefter beregnes med almindelig 

trigonometri til ca. 550 meter over terræn. 

 

Figur 5: Figuren viser tværsnit af punktsky farvelagt ud fra hvilken flyvelinje punktet er indsamlet med. Som det kan ses er der en 

tydelig grænse for hvor punkterne fra flyvelinjen der er farvelagt med gul stopper. Ved at måle vinklen mellem terrænoverfladen 

og linjen og forudsætte at flyet der har båret laserscanneren har fløjet uden krængning kan scanningsvinklen fastsættes til om-

trent 60⁰(+/-30). Kilde: Data fra kortforsyningen, screenshot fra FugroViewer af Mikkel Møller Mortensen.  

 

6.1.2.2 DHM Overflade 

Forkortes DSM(Digital Surface Model). Er lavet ved interpolation af de højest punkter i DHM Punktsky som 

omdannes til et grid med pixelstørrelse på 0,4 x 0,4 meter (Geodatastyrelsen, 2015). Hver pixel rummer ud 

over koordinater for position, også en z værdi, en højdeværdi som fastsat ud fra DVR90. 

Data opdeles i 1 x 1 km .Geotiff-filer. Download sker i blokke af 10 x 10 km, som kan downloades som zip 

komprimerede mapper fra www.download.kortforsyningen.dk (se Bilag 6 - Download data fra kortforsynin-

gen). 

6.1.2.3 DHM Terræn 

Forkortes DTM(Digital Terrain Model). Er lavet ved interpolation af last returns fra DHM Punktsky som om-

dannes til et grid(gitter) med pixelstørrelse på 0,4 x 0,4 meter (Geodatastyrelsen, 2015). Hver pixel rummer 

ud over koordinater for position, også en z værdi, en højdeværdi som fastsat ud fra DVR90.  

Data opdeles i 1 x 1 km. Geotiff-filer. Download sker i blokke af 10 x 10 km, som kan downloades som zip 

komprimerede mapper fra www.download.kortforsyningen.dk (se Bilag 6 - Download data fra kortforsynin-

gen). Som det kan ses på Figur 6 er der en stor forskel i detaljeringsgraden af DHM 2007 Terræn og DHM 

Terræn i skovbevoksede områder. Med DHM terræn ses grøfter og spor meget tydeligt. OBS!! Overgange 

mellem blokgrænser er ikke udglattet, så der kan forekomme unøjagtigheder, hvis der anvendes data fra to 

forskellige blokke (Geodatastyrelsen, 2015, s. 9). 
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Figur 6A, B og C: 6A DHM-2007/Terræn, 6B DHM/Terræn, 6C Ortofoto. Forskellen i detaljeringsgraden er stor. På DHM Terræn 

ses grøfter og spor fra en traktor tydeligt. 

Screenshots fra: http://labs.septima.dk/dhm14/map.html#12/55.6647/11.0259 

 

6.1.3 Software  

Der er mange programmer på markedet som kan behandle .laz og .GeoTiff filer. Da software generelt er 

dyrt og der sjældent er ubegrænsede midler i skovbruget har jeg valgt at bruge programmer som kan an-

vendes uden omkostninger, i det mindste som prøve versioner(LAStools).  

Da jeg selv er startet på mere eller mindre bar bund med de programmer jeg har brugt i projektet har jeg 

lavet vejledninger på dansk til de problemstillinger jeg er stødt på hvor jeg ikke har kunnet finde en god og 

let forståelig vejledning. Vejledningerne tager udgangspunkt i at brugeren i forvejen har oprettet forbindel-

se til Geodatadatastyrelsens WMS tjeneste som kan findes på www.download.kortforsyning.dk, og har 

downloadet data fra samme hjemmeside, som beskrevet i Bilag 6 - Download data fra kortforsyningen. Som 

eksempel for alle vejledninger er brugt Frederiksdal Skovdistrikt beliggende på nordsiden af Bagsværd Sø, 

ved Virum nord for København. Vejledningerne er lavet til styresystemet Windows, hvorfor det kan se an-

derledes ud i styresystemet MAC. Funktionerne i Qgis kørt på en MAC vil se anderledes ud, men de hedder 

det samme. 

6.1.3.1 Qgis 

Qgis er et gratis GIS program med funktioner som MapInfo og ArcGis. Det kan mere eller mindre det hele 

indenfor almindelige GIS analyser og korttegning, plus en masse som jeg ikke har sat mig ind i. Programmet 

opdateres ca. 1 gang hvert halve år. På internettet kan der findes mange vejledninger i løsning af forskellige 

problemer. Programmet kan downloades fra www.qgis.org. Skovbrugsinteresserede kan med fordel besøge 

siden: http://docs.qgis.org/2.6/en/docs/training_manual/forestry/index.html. 

Fra (Bilag 7 - Sammensætning af .TIF filer i Qgis) til (Bilag 16 - Beregning af terrænhældning i Qgis) er vej-

ledninger til qgis. 
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6.1.3.2 LAStools 

LAStools er en programpakke til behandling af .LAZ /.LAS filer som er filformatet punktskyen, resultatet af 

en laserscanning, gemmes i. Programpakken kan bruges til behandling af data fra råt data fra laserscanning 

over udtræk af datasæt, til de afsluttende analyser. LAStools kan downloades fra 

http://rapidlasso.com/lastools  og bruges gratis i en prøve version til ikke-kommercielt brug. Programmet 

er anvendt indenfor en bred vifte af brancher så står du med et specifikt problem er der ofte hjælp at hente 

med en engelsk søgning på google. Svarene der kommer frem er oftest i forums men der findes også viden-

skabelige artikler hvor Lastools er omdrejningspunktet. LAStools består af flere programmer som kan bru-

ges som plugins i bl.a. Qgis. De kommer også med egen GUI(Graphical user interface(Grafisk brugerflade)) 

så de kan bruges uafhængigt af andre programmer. Brugerfladen er ret simpel og upoleret så det tager lidt 

tid at ”komme ind” i programmet, men når man lærer at bruge det er det ret nemt og programmerne min-

der meget om hinanden. Grundigere beskrivelse af LAStools kan findes i Bilag 17 - LAStools og Bilag 18 - 

LAStools Brugerflade. 

Fra Bilag 17 - LAStools til Bilag  21- Find den mest korrekte filtrering af punktskyen i forhold til højdemåling 

er vejledninger til LAStools. 

6.1.3.3 FugroViewer 

Program til visning af punksky data og nDSM filer. Lille program med hurtig download og installation. Gratis 

download fra http://www.fugroviewer.com/. Godt til at se data i 3D. Hurtig farvelægning og sortering i 

viste punkter. På side 2 til 5 dokumentet der kan downloades på nedenstående link er en beskrivelse af 

funktionerne i programmet: http://www.interpine.co.nz/UOC%20LiDAR%20LAB/Lab.pdf  

Jeg har ikke selv lavet vejledningen,men jeg har brugt programmet meget. 
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6.2 Metode 

For ikke at komplicere projektet unødigt starter jeg med at se på DHM Punktsky(punktsky), DHM Ter-

ræn(DTM) og DHM Overflade(DSM) , det færdige dataset som udgør Danmarks Højdemodel for at finde ud 

af, hvad de kan bruges til som de er? Det gør jeg ved at sammenligne dem med ortofotos fra Cowi A/S taget 

i sommeren 2014, for at se hvor mange ligheder der er. De tre datasæt sammenligner jeg for det samme 

område på 1 X 1 km, nordøst for Kulhus på Frederikdal. Koordinaterne for kvadratet er N: 61860-61899 Ø: 

7140-71499(ETRS89/UTM32N). 

Inden der indledes nogle analyser plottes der polygoner svarende til de målte prøveflader i referencedata-

ene. Hver enkelt prøveflade kvalitetssikres ved først at vurdere om den ligger i en eller to .laz eller .tiff filer. 

Plots der ligger på to filer fjernes fra datasættet. Efterfølgende kontrolleres at der ikke rager kroner ind 

over prøvefladerne fra udenforstående træer. Det er praktisk taget umuligt at kontrollere i store lukkede 

bevoksninger, men i kulturarealer og juletræsbevoksninger kontrolleres det, da det vil medføre store fejl-

kilder i senere beregninger. Plots der er ”forurenet” af indragende kroner fjernes fra datasættet. 

Ud fra hvad jeg kunne se i datasættene, beslutter jeg hvad der skal forsøges af behandlinger og beregninger 

for at få gode resultater ud af dem. DTM’en skal farvelægges for at se hvilke detaljer der fremkommer ved 

det. Sker der ikke noget drastisk forsøger jeg at lave en hillshademodel som er en velkendt metode til visua-

lisering af terrændata. Er resultatet ikke tilfredsstillende forsøger jeg at beregne terrænhældning for på den 

måde at få alle detaljer frem. Alle analyser af DTM’en kan laves i Qgis da filformatet er GeoTiff. 

DSM’en skal normaliseres, da terrænet forstyrrer informationerne om vegetationslaget. Der bør fremkom-

me nogle tydelige mønstre i vegetationslaget når filen normaliseret. Er mønstrene ikke tydelige kan filen 

farvelægges ud fra højde og den kan evt. sammenlignes et ortofoto fra området, skovkortet, eller litrapoly-

gonerne kan lægges over. I Qgis kan der også beregnes på pixelhøjder, så koordinaterne fra de målte prøve-

flader omdannes til et polygonlag som lægges over nDSM’en. Der laves statistik for punkterne i hvert plot 

og det sammenlignes med de udleverede målte og beregnede bevoksningsvariabler for plottene. 

Punktskyen normaliseres i LAStools for at få højden af hvert punkt, beregnet som højden over terræn i ste-

det for højde over DVR90. Jeg vil gerne måle højder på bevoksningsniveau, men der er uklarhed om hvilken 

måde punktskyen skal filtreres på og hvilke statistiske parametre fra punktskyen, der har bedst sammen-

hæng med bevoksningshøjder. Der udvælges en normaliseret .laz fil som filtreres på flere forskellige måder 

med lasheight. Der udvindes en række relevante statistiske parametre fra de filtrerede filer med lascanopy 

for plottene. De statistiske parametre sammenlignes med en eller flere bevoksningsvariabler ved plotning i 

koordinatsystemer, med tendens linjer og R²- værdier for alle kombinationer i Excel. De kombinationer af 

bevoksningsvariabler og statistiske parametre, der har den højest R²-værdi udvælges. Den filtrering der har 

flest høje R²-værdier udvælges og de resterende .laz filer for ejendommen filtreres med filtreringen i la-

sheight og de relevante statiske parametre beregnes med lascanopy. Med funktionen for sammenhængen 

mellem den valgte bevoksningsvariabel og statistiske parameter, beregnes den estimerede bevoksningsva-

riabel ud fra den aktuelle statistiske parameter. Den estimerede bevoksningsparameter plottes med den 

målte bevoksningsparameter i et koordinatsystem med tendenslinje og R²-værdi. 
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7 Kvalitetssikring af data 
Der er 24 prøveflader(plots) (se Figur 7) der ligger på grænsen mellem to .laz filer(se Figur 8 for eksempel). 

Ved beregning af percentiler fremkommer prøvefladerne to gange, en gang for hver fil de ligger i. For stør-

steparten af filerne er forskellen på de to beregnede percentiler ikke større end en meter, men for psu nr: 

63 er højdeforskellen 9,49 meter. Da der er forskel i målingerne på tværs af filerne sorteres de fra i databe-

handlingen. 

psu index CROWNCV east north 

27 8 50 714985 6186414 

45 24 100 715000 6186450 

63 41 100 715000 6186511 

90 55 90 715000 6186550 

125 75 90 715000 6186600 

139 80 100 716000 6186600 

178 89 90 715000 6186650 

193 92 100 716000 6186650 

212 98 100 717000 6186650 

233 107 100 715000 6186710 

330 134 100 717000 6186750 

370 144 100 716000 6186800 

456 161 80 715000 6186900 

537 178 100 714242 6187000 

544 179 100 714600 6187000 

545 180 100 714650 6187000 

558 181 100 715300 6187000 

559 182 100 715350 6187000 

560 183 100 715390 6187000 

567 184 90 716450 6187000 

568 185 100 716500 6187000 

570 186 100 716600 6187000 

572 187 100 716700 6187000 

574 188 100 716800 6187000 

Figur 7: I tabellen kan bl.a. ses psu nummer og koordinater på frasorterede plots. 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen 

 

Figur 8: Figuren viser et eksempel på to plots der ligger på grænsen mellem to .tiff-filer. Da der beregnes statistiske parametre 

afhængig af fil og ikke plot fremkommer plottet to gange i den endelige liste, med to forskellige resultater. 

Kilde: Data fra kortforsyningen, ortofoto fra COWI A/S, screenshot fra Qgis af Mikkel Møller Mortensen. 
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Der er nogle plots hvor der rager kroner fra udenforstående træer ind over plottet. Ved manuel taksation 

har det ingen betydning, men med taksation med lastools ødelægger det data(se Figur 9). I alt sorteres 30 

plots fra. 

 

Figur 9: Figuren viser et eksempel på et ”forurenet” plot psu nr. 60. Der rager grene ind over plottet fra et udenforstående træ. 

Kilde: Data fra kortforsyningen, screenshot fra Qgis af: Mikkel Møller Mortensen. 

psu index CROWNCV east north Afdeling Litra D/C m_spec 

46 25 100 715050 6186450 25 b C NGR 

59 38 100 714809 6186500 33 d C NGR 

60 39 100 714850 6186500 33 d C RGR 

65 42 100 715138 6186500 25 b C NGR 

76 46 100 714300 6186550 37 a C NGR 

91 56 100 715050 6186550 25 b C NGR 

Figur 10: I Tabellen ses psu nummer og koordinater på de 6 plots der er sorteret fra pga. ”forurening” af grene eller kroner fra 

udenforstående træer der rager ind over plottene. 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen 
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8 Databehandling af DTM 

8.1 Visuel kontrol af DTM i Qgis 

 

Figur 11 Ortofoto af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. Koordinaterne for kvadratet er N: 61.860-61.899 Ø: 7.140-

7.1499 (ETRS89/UTM32N). Taget i sommeren 2014. 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, Data fra Cowi A/S 

 

 

Figur 12 DTM af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. Koordinaterne for kvadratet er N: 61.860-61.899 Ø: 7.140-7.1499 

(ETRS89/UTM32N). 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, med data fra Kortforsyningen.dk 
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Det rå data åbnet i Qgis og farvelagt i gråtoner ud fra højden er svært at analysere. De store veje er tydeli-

ge. Skovveje og grøfter kan ses som streger gennem terrænet, men de kan ikke skilles fra hinanden. De 

højeste partier i landskabet er lyse og det lave mørkt, men det fremstår sløret.  

Farvelægning ud fra højden(Se Bilag 14 - Farvelægning af .TIF filer, f.eks DTM, DSM og nDSM i Qgis) gør det 

muligt at se formen på landskabet. Er det fladt, store bløde bakker eller dødislandskab med mange variati-

oner og fald i forskellige retninger.  

 

 

Figur 13: DTM af området nordøst for Kulhus på Frederikdal farvelagt i Qgis ud fra højde. Mørk grå er lavest, Mørk rød er højest. 

Koordinaterne for kvadratet er N: 61.860-61.899 Ø: 7.140-7.1499 (ETRS89/UTM32N). 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, med data fra Kortforsyningen.dk 
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8.2 Hillshade 

Produktion af Hillshade(Se Bilag 15 - Lav en Hillshademodel på baggrund af DTM i Qgis) gør det muligt at 

erkende små deltaljer i terrænet som f.eks. traktorspor, grøfter og veje. Hillshade modellen(bakke skygge 

model) er beregning af hvilke pixels der belyses og ikke belyses ved belysning med en fiktiv lyskilde fra en 

ønsket horisontal og vertikal retning. Modellen fremhæver terrænnets detaljer som ikke kan ses på en 

DTM. I eksemplet er der lavet en model med skygge fra 300⁰(VNV) og 40⁰ over horisonten(Vertikal retning). 

 

Figur 14: Hillshademodel af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. Modellen er lavet i Qgis. Koordinaterne for kvadratet er 

N: 61.860-61.899 Ø: 7.140-7.1499 (ETRS89/UTM32N). 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, med data fra Kortforsyningen.dk  

Hillshade modellen er anvendelig i forbindelse med kortlægning af veje, kørespor og grøfter da de sjældent 

kan ses på ortofotos. Veje og grøfter er ofte skel mellem bevoksninger, så en god registrering af disse vil 

komme driftsplanlæggeren til gode i forbindelse med litrering. I bakket terræn som på Frederiksdal er der 

ofte dybe grøfter på steder med bølget terræn eller hvor faldet på grøften skal fordeles over en strækning 

med uens fald. På Figur 15 ses et udsnit af hillshade modellen. Bevoksningen der er markeret med rødt er 

afd. 35a, rødgran fra 1958. Midt gennem bevoksningen går der en grøft som er for dyb til at passage med 

maskiner kan lade sig gøre. I fremtiden bør grøfter af denne størrelse være bevoksnings skel.

 

Figur 15: Udsnit af hillshademodel af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. Med rødt er markeret afd. 35a, rødgran fra 

1958. Igennem bevoksningen går en dyb grøft der ikke kan passeres med maskine. I fremtiden bør grøfter af denne størrelse 

være bevoksningskel. Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, med data fra Kortforsyningen.dk 
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En anvendelse som hillshade modellen er god er til er at finde beskyttede områder for en vindretning. Der 

er sket store fald i forbindelse med storme og orkaner i de danske skove de sidste 100 år. Særligt nåletræ-

erne har været udsat, så i placering af skovudviklingstyper domineret af nåletræ,i forbindelse med drifts-

planlægning er det en god ide at se på hvor nåletræet kan stå beskyttet i læ af terræn eller løvtræ. Ved at 

lave en hillshademodel, med lys fra den ”farligste” vindretning kan områder i læ af terrænet fremhæves(se 

Figur 16

 

Figur 16: Hillshademodel for størstedelen af Frederiksdal Skovdistrikt, ”belyst” fra vest-nordvest. De mørke områder ligger i læ af 

terrænenet og kan med fordel tilplantes med nåletræ i fremtiden. 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen. 
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8.3 Terrænhældning  

Det kan være svært at se forskel på veje og grøfter på hillshade modellen, da der kunne kommer lys fra en 

vinkel. Ved i stedet at beregne terrænhældning(Se Bilag 16 - Beregning af terrænhældning i Qgis), kan end-

nu flere detaljer af terrænet fremstå. Det kan gøres med funktionen ”Slope” i Qgis, som beregner hældnin-

gen for hver pixel ved at sammenligne højden med 8 de tilstødende pixels.  

Den færdige model kan efterfølgende farvelægges i gråtoner ud fra hældningen på hver pixel(Se Bilag 14 - 

Farvelægning af .TIF filer, f.eks DTM, DSM og nDSM i Qgis). Hvid er 0⁰ hældning, sort er 90⁰ hældning. Re-

sultatet bliver en model hvor flade områder er lyse, og stejle er mørke(se Figur 17).  

 

Figur 17: Terrænhældningsmodel af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. Modellen er lavet i Qgis. Koordinaterne for 

kvadratet er N: 61.860-61.899 Ø: 7.140-7.1499 (ETRS89/UTM32N). 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, med data fra Kortforsyningen.dk 

På Figur 18 kan der ses omridset af afd. 35a, og grøften der gennemskærer bevoksningen. I modsætning til 

Figur 15 er det muligt at se begge sider af grøften. Den lyse stribe midt i grøften er den flade bund. Selvom 

Frederiksdal er en kuperet ejendom er det ret nemt at se grøfterne der fremstår som mørke linier. På flade-

re ejendomme er effekten af værktøj endnu bedre, da grøfter afhængig af jordbunden, graves med anlæg 
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på 1:0,75-1 (Heding, 1979), dvs. sidehældning på omtrent 45⁰-65⁰. Grøfternes sider vil altså fremstå som 

noget af det absolut stejleste i terrænet. 

 

Figur 18: Udsnit af terrænhældningsmodel af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. Med rødt er markeret afd. 35a, rødgran 

fra 1958. Grøften der gennemskærer bevoksningen ses tydligere end på hillshademodellen. Man kan se de to sider og den flade 

bund helt tydeligt. Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, med data fra Kortforsyningen.dk 

Ud over grøfter fremstår veje, spor, volde og stier også som tydelige linjer på modellen. Grøfter og volde 

kan være svære at se forskel på(se Figur 19), derfor kan det være en god ide at have en DTM med i kortvin-

duet når der skal digitaliseres i Qgis. Ved at gøre det bliver det lettere at se om terrænet stiger eller falder i 

takt med at markøren føres på tværs af linjen. Er den lyse stribe midt i linjen højere end siderne er der tale 

om en vold. 

 

Figur 19: Udsnit af terrænhældningsmodel af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. En vold og en grøft krydser og det kan 

være svært at se forskel. Med en DTM for området bliver digitaliseringen lettere. Det er grøften der starter i nederste højre 

hjørne, volden starter i nederst venstre hjørne. 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, med data fra Kortforsyningen.dk 

Detaljerne der fremkommer ved at beregne terrænhældning understreges ved optegning af grøfter, veje, 

spor, og stier på baggrund af modellen(Se Figur 21), og sammenligning med et tidligere skovkort med grøf-

ter, veje og spor påtegnet(Se Figur 20). Det mest interessante er at kunne se grøfterne, da veje og spor kan 
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registreres med fra et motoriseret køretøj og en håndholdt GPS. Grøfter er mere besværlige at registrere. 

Det gøres bedst til fods, og det kan være svært at holde overblik over hvor man har været. 

 

 

Figur 20: Udsnit af skovkort for Frederiksdal Hovedgård fra 1998. De blå streger er optegning af grøfter. 

Kilde: Venligst udlånt af Frederiksdal Skovdistrikt. Optegning af grøfter: Mikkel Møller Mortensen. 

 

Figur 21: Udsnit af terrænhældningsmodel for Frederiksdal, med optegning af grøfter(blå), veje(rød), spor,(gul) og sti-

er/mountainbikespor(lilla). De mørke linjer der er på terrænmodellen som ikke er tegnet op er volde. 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen. 
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Sammenligning af Figur 20 og Figur 21 gør det klart at terrænhældningskortet er et godt værktøj til opteg-

ning af grøfter, veje, spor og endda stier. Grunden til at der er grøfter på det gamle skovkort, der ikke er på 

terrænmodellen, er at det er ret almindeligt at forsætte linjerne der repræsenterer grøfter, igennem søer 

og moser på skovkort. En anden mulighed er at det ikke har været muligt at oprense grøfterne ude i mose-

områderne således at de siden skovkortet blev lavet i 1998 er groet til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

9 Databehandling DSM 

9.1 Visuel kontrol af DSM i Qgis 

Jeg kan erkende forskelle i vegetationslaget og se kroner af solitære træer. Farvelægning ud fra højden 

hjælper på dette (Se Bilag 14 - Farvelægning af .TIF filer, f.eks DTM, DSM og nDSM i Qgis), men varierende 

terrænhøjde gør det svært at er at se højdeforskellen på bevoksningerne, se øverste højre hjørne af Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.. For at få gode resultater ud af datasættet skal det normaliseres. Dvs. i ste-

det for at beregne højden af punkterne over havoverfladen(DVR90), skal den beregnes i forhold til terræn-

overfladen, som er registreret i den digitale terræn model(DTM). 

 

Figur 22: Ortofoto af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. Koordinaterne for kvadratet er N: 61.860-61.899 Ø: 7.140-

7.1499 (ETRS89/UTM32N). Taget i sommeren 2014. Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, Data fra Cowi A/S. 

 

Figur 23: DSM af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. Koordinaterne for kvadratet er N: 61.860-61.899 Ø: 7.140-7.1499 

(ETRS89/UTM32N). Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, med data fra Kortforsyningen.dk 
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9.2 Produktion af nDSM 

Forkortelsen nDSM står for normalized Digital Surface Model. Modellen er samme model som DSM, men i 

stedet for at højden af det enkelte pixel er beregnet i forhold til havoverfladen er den beregnet i forhold til 

terræn overfladen(DTM). Modellen kan laves på flere måder, men den mest enkle er at DTM’en trækkes fra 

DSM’en ved at bruge ”Raster Calculator” i Qgis(Se Bilag 8 - Fremstilling normalised Digital Surface Mo-

del(nDSM)). Resultatet bliver nedenstående kort(der er farvelagt i blå, gul og rød(Se Bilag 14 - Farvelægning 

af .TIF filer, f.eks DTM, DSM og nDSM i Qgis). Blå er lavest og rød er højest. Kortet viser højdeforskellen 

mellem first og last returns for hver pixel på 0,4 x 0,4 meter. På kortet ses forskelle i kronehøjder, og 

bebyggelses højder. Øst for midten af kortet ligger Frederiksdal slot, som også er med i nDSM’en. En nDSM 

kan vises i 3D i programmet FugroViewer(Se Bilag 26 - FugroViewer) der er en interessant måde at se data 

på. Figur 25a viser et skråfoto af Frederiksdal slot, Figur 19b der viser et screenshot fra FugroViewer af 

slottet fra samme perpektiv som skråfotoet i nDSM’en. Detaljeringsgraden er høj nok til at kunne se 

skorstene og kviste på slottet.

 

Figur 24: nDSM for Frederiksdal Skovdistrikt, farvelagt ud fra højde. Blå er lavest, rød er højest. 

Kilde: Data fra kortforsyningen.dk, model lavet Mikkel Møller Mortensen. 

 

Figur 25a: Viser et skråfoto af Frederiks Slot. Kilde: http://map.krak.dk/query?what=yp&geo_area=frederiksdal+slot  

Figur 25b: Viser Frederiksdal Slot fra samme vinkel som skråfotoet. Detaljeringsgraden er høj nok til at kunne se skorstene og 

kvist på slottet. Kilde: Screenshot fra FugroViewer, af nDSM Frederiksdal lavet af Mikkel Møller Mortensen. 
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I og med at forskelle i kronehøjder kan ses på kortet kan det bruges til at skille de forskellige bevoksninger 

fra hinanden. Kortet kan bruges til litrering i forbindelse med driftsplanlægning på distrikter, hvor det er 

svært at se forskel på de forskellige bevoksninger udelukkende ved brug af ortofoto(seFigur 26) som er det 

almindelige udgangspunkt for litrering.  

 

Figur 26: Figuren viser et ortofoto for området mellem Kulhus og Hulsø på Frederiksdal Skovdistrikt. Bl.a farve, kronestruktur og 

synlige veje som kan ses på ortofotos er det normale udgangspunkt for litrering i forbindelse med kortlægning. Kilde: COWI A/S. 

Mange af de bevoksninger der kan erkendes på ortofotoet kan genfindes på nDSM’en. 

 

Figur 27: Figuren viser et udsnit af nDSM Frederiksdal for området mellem Kulhus og Hulsø på Frederiksdal Skovdistrikt. Kortet 

gør det muligt at skille bevoksninger fra hinanden ud fra højden, som ikke kan ses på ortofotos der er det normale udgangspunkt 

for litrering i forbindelse med kortlægning. Kilde: Data fra kortforsyningen, nDSM lavet af Mikkel Møller Mortensen.  



32 

 

Ved at lægge litragrænserne fra skovkortet oven på nDSM’en fremstår det tydeligt at mange af de indteg-

nede bevoksninger lavet fra ortofotoet også kan erkendes nDSM’en.  Med informationsværktøjet ”Value 

tool” der kan downloades som plugin til Qgis, kan der måles højder af solitære træer, eller andre objekter i 

modellen. Ved at zoome kraftigt ind på bevoksninger kan de enkelte kroner skilles fra hinanden og det er 

muligt at ”klik måle” højder på enkelttræsniveau, ved at klikke på den højeste pixel i kronen. 

 

Figur 28: Figuren viser et udsnit af nDSM Frederiksdal for området mellem Kulhus og Hulsø på Frederiksdal Skovdistrikt. Oven på 

nDSM’en er lagt litragrænser optegnet i forbindelse med produktion af Grøndriftsplan for Frederiksdal Skovdistrikt, vinteren 

2014/15. Mange af de indtegnede bevoksninger kan ses på nDSM’en. Kilde: Litragrænser lavet af Thomas Nord-Larsen, Data fra 

kortforsyningen, nDSM lavet af Mikkel Møller Mortensen. 

9.3 Forsøg med taksation i Qgis 

En nDSM kan bruges til andet end litrering og ”klik-højdemålinger”. I (Nord-Larsen & Schumacher, 2012) 

beskrives en model for sammenhængen mellem gennemsnitshøjden af first returns i en punktsky og volu-

men. I Qgis er der et værktøj der hedder ”Zonal Statistics” som kan regne gennemsnithøjden af punkterne 

der ligger i et polygon. Jeg vil gerne beregne gennemsnithøjden for de punkter/pixels fra nDSM’en der lig-

ger i de prøveflader der er takseret i forbindelse med produktion af Grøndriftsplan Frederikdal. X(east) og 

Y(north) koordinaterne til centerpunktet af hver prøveflade ligger i filen PSU_data(se Bilag 3 - 

PSU_data)som jeg fik udleveret ved projektets start. Koordinaterne plottes som punkter i Qgis ved omdan-

ne xlsx-filen PSU_data til en CSV-fil, og importere den i Qgis som beskrevet i Bilag 9 - Import af centerpunk-

ter for plots fra regneark til Qgis. Punkterne omdannes til runde polygoner, med radius på 15 meter som 

prøvefladerne, ved at bruge værktøjet ”Buffer”(se Bilag 10 - Konverter plot center koordinater til plot poly-

goner i Qgis). Resultatet bliver 205 runde polygoner(se Bilag 5 - Kort med prøveflader). NDSM’en klippes 

med plotpolygonerne(se Bilag 11 - Klip nDSM med Plot polygoner) så der kun er punkter/pixel tilbage som 

ligger inde i plotpolygonerne(se Figur 29). 
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Figur 29: Figuren viser 12 prøveflader udklippet fra nDSM Frederiksdal. Kilde: Mikkel Møller Mortensen 

Den gennemsnitlige pixelhøjde for prøvefladerne beregnes i Qgis med Zonal Statistics (se Bilag 12 - Beregn 

gennemsnitshøjde på pixels i nDSM Frederiksdal_Plots). De beregnede gennemsnitspixelhøjder for prøve-

fladerne eksporteres fra Qgis til regneark i excel(se Bilag 13 - Eksport af attribut tabel til excel). Her plottes 

de beregnede gennemsnitspixelhøjder ud af x-aksen og de målte volumener op ad y-aksen i et koordinat 

system. Der indsættes en lineær tendenslinje, med funktion og R²-værdi. 

 
Figur 30: Figuren viser de sammenhængen mellem de målte volumener og den gennemsnitlige punkthøjde i hvert plot.  

R²-værdien på 0,5831 betyder at der en moderat sammenhæng mellem gennemsnitspunkthøjden og vedmassen pr. ha.  

Kilde: Mikkel Møller Mortensen 

Der er en klar tendens i de plottede værdier, den stående vedmasse(volumen) stiger i takt med at gennem-

snitspunkthøjden bliver højere. R²-værdien er 0,5831 hvilket vil sige at der er en moderat sammenhæng. 
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10 Databehandling punktsky 

10.1 Visuel kontrol af punktsky 

 

Figur 31: Ortofoto af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. Koordinaterne for kvadratet er N: 61.860-61.899 Ø: 7.140-

7.1499 (ETRS89/UTM32N). Taget i sommeren 2014. Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra Qgis, Data fra Cowi A/S 

 

Figur 32: Punksky farvelagt efter højde med jordfarver, set fra oven, af området nordøst for Kulhus på Frederikdal. 

Koordinaterne for kvadratet er N: 61.860-61.899 Ø: 7.140- 7.1499(ETRS89/UTM32N). 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra FugroViewer, med data fra Kortforsyningen.dk 

Fra oven kan jeg erkende forskelle i vegetationslaget og kroner på solitære træer. Som det var tilfælde med 

DSM’en vil det hjælpe at normalisere modellen hvis der skal laves analyser af vegetationslaget.  
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Figur 33: Billedet viser et tværsnit af punktsky på skellet mellem to bevoksninger med forskellige højder. Til venstre afd. 35a, 

rødgran fra 1958, Hg 26,7 m. Til højre afd. 35b eg fra 1957 Hg 22,0 m. Rødgranernes spidse toppe ses tydeligt. Læg mærke til 

forskellen i punkt tætheden i midten og bunden af bevoksningerne. 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra FugroViewer med data fra Kortforsyningen.dk 

Fra siden kan ses højdeforskelle på bevoksninger og krone former. Nål og løvtræer kan skilles fra hinanden. 

Billedet ovenfor viser tværsnit af punktsky på skellet mellem to bevoksninger med forskellige højder. Til 

venstre afd. 35a, rødgran fra 1958, Hg 26,7 m. Til højre afd. 35b eg fra 1957 Hg 22,0 m. Rødgranernes 

spidse toppe ses tydeligt. Læg mærke til forskellen i punkt tætheden i midten og bunden af 

bevoksningerne. Rødgranernes tætte kronedække gør at meget lidt af signalet fra laserscanneren trænger 

helt ned til jorden. Egenes åbne kronedække og det faktum at scanningen er foretaget efter løvfald gør at 

signalet trænger længere ned i vegetationsdækket. Forskellen i kronedækket har stor betydning for 

punktætheden ved jordoverfladen og dermed præcisionen af terrænmodellen(DTM). Det underliggende 

terræn kan ses, men det er svært at se detaljer som spor og grøfter. Detaljeringsgraden af punktskyen er 

god nok til at kunne skelne mellem de forskellige bevoksninger fra oven, og se forskel på løv og nåle træer 

fra siden. Punkttætheden er god så det bør være muligt at kunne trække informationer om bevoksninger 

og enkelt træer ud. 
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10.2 Normalisering 

Normalisering betyder at i stedet for at højden på pixelen er beregnet ud fra højden over havoverfla-

den(DVR90) så beregnes højden ud fra højden over terræn. Dette kræver at data sættet er klassificeret, og 

det er DHM/punktsky når det downloades fra www.download.kortforsyningen.dk. Normalisering af en 

punktsky i en i .laz fil kan gøres med lasheight(se Bilag 19 - Normalisering af LAZ filer i lasheight) der er et af 

programmerne i programpakken LAStools(se Bilag 17 - LAStools og Bilag 18 - LAStools Brugerflade). 

 

Figur 34: Figuren viser et tværsnit en almindelig punktsky, i afd. 35a, rødgran fra 1958 Hg 26,7 m. Terrænets variation har betyd-

ning for højden af kronetaget, da højden(z-værdien) for hvert punkt er beregnet ud fra DVR90 og ikke terrænet. 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra FugroViewer med data fra Kortforsyningen.dk 

Formålet med normalisering er at frasortere den forstyrrelse der er fra terrænhøjden når man vil analysere 

på vegetationslaget. Simpel farvelægning ud fra vegetationshøjden er ikke mulig da terrænhøjden også 

tages med i betragtningen. 

 

Figur 35: Figuren viser tværsnit en normaliseret punktsky, i afd. 35a, rødgran fra 1958 Hg 26,7 m. Det er nu muligt at analysere 

vegetationslaget, uden forstyrrelse fra terrænet, f.eks. i FugroViewer hvor der kan måles højder af enkelttræer eller andre ele-

menter der måtte være interessante at måle på. 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra FugroViewer, data fra Kortforsyningen.dk, normaliseret med LASheigt. 

 

Figur 36: Figuren viser tværsnit en normaliseret punktsky, i afd. 35a, rødgran fra 1958 Hg 26,7 m. Den gule streg er indikatoren 

for måleområdet i programmet FugroViewer. Den oplyste Hg er 26,7 m. Højdemålingen i FugroViewer viser 27,1 m. 

Kilde: Mikkel Møller Mortensen, Screenshot fra FugroViewer, data fra Kortforsyningen.dk, normaliseret med LASheigt. 
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10.3 Find den rigtige metode til filtrering af data forud for højdemåling 

Det fremgår ikke helt klart hvilken filtrering af punktskyen der bruges forud for analyser af træhøjder.  

(Næsset & Bjerknes, 2001) bruger 90 percentilen og first returns, og kommer frem til R²=0,830. Nord-Larsen 

& Riis-Nielsen, 2010 bruger 95 percentil og first returns. Fælles for laserscanningerne der ligger til grund for 

artiklerne er at der kun er indsamlet first og last returns. 

Jeg har opstillet et forsøg til at finde den mest nøjagtige metode til bestemmelse af Hg, H100 og Hmax. 

Med udgangspunkt i en normaliseret .laz fil for området nordøst for Kulhus, på Frederiksdal skovdistrikt 

med navnet 1km_6186_714NORM.laz, shape filen Plots_Frederiksdal.shp der indeholder polygoner for alle 

prøveflader på Frederiksdal og excel filen psudata_plot.xlsx, der indeholder de beregnede bevoksningsvari-

abler for prøveflader vil jeg finde den mest nøjagtige metode. 

I lasheight filtreres den normaliserede .laz fil med fem forskellige filtreringer: 

1. Las height 2_5 - Punkterne i klassifikationerne 2 (terræn) + 5(høj vegetation) beholdes, resten fjer-

nes. 

2. Las height first - Punkter der er first return beholdes, resten fjernes. 

3. Las height first 2_5 - Punkterne i klassifikationerne 2 (terræn) + 5(høj vegetation), og som er first 

return beholdes, resten fjernes. 

4. Las height first 2_5_drop10 - Punkterne i klassifikationerne 2 (terræn) + 5(høj vegetation), er first 

return og har en højde over 10 meter beholdes, resten fjernes. 

5. Las height 2_5_drop10 - Punkterne i klassifikationerne 2 (terræn) + 5(høj vegetation) og har en 

højde over 10 meter beholdes, resten fjernes. 

De fem filtreringer køres gennem lascanopy hvor percentilerne 90, 95 og 99 beregnes. Output gemmes som 

.CSV filer som kan behandles i excel.  

I excel plottes de målte højder(Hmax, H100 og Hg) som funktioner af de målte percentiler. For hvert data-

sæt indsættes tendens linje med funktion for tendens linje og R² værdi. Der er 15 koordinatsystemer med 

hvert 3 datasæt(Se Bilag 22 - Plot af forskellige filtreringer). 

Den filtrering der viser de højest R²-værdier er den rigtige filtrering at bruge til filtrering at bruge til højde-

målingerne. I dette tilfælde er det filtreringen der frasorterer alt andet en first return som er det bedst fil, 

og for både Hmax,H100 og Hg er R²-værdien højest ved plotning med d. 90. percentil. Se næste side. 
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Som det kan ses i koordinatsystemerne er R²- værdier højest for alle højdemålingerne når de sammenlignes 

med d. 90. percentil. Da øvenstående modeller er lavet fra plottene fra 1 af de 7 1 x 1km filer der represen-

terer Frederiksdal kan højderne for de resterende plots estimeres ved at finde den 90. percentil efter sam-

men fremgangsmåde som tidligere. 90 percentilerne for de enkelte plots indsættes nu i formlen for de tre 

højder og sammenlignes med de aktuelle målinger med plotning i koordinatsystem. 
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Hmax og H100 har klart de højeste R²-værdier, så de leverer de bedste estimater. 
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11 Diskussion  
Faldgrupper ved digitalisering fra slopekort, er det grøfter eller volde eller mountainbikespor?  

Ved digitalisering af grøfter fra et terrænhældningskort er der flere elementer som i fremtræden på kortet 

kan fremstå meget ens, men som absolut ikke er det i virkeligheden. Her tænker jeg på jordvolde, stier og 

mountainbike ruter. Voldene ligger ofte parallelt med grøfter langs med skovbryn, så er ikke det store pro-

blem. Stier og mountainbike spor ligger mere spredt i landskabet og kan meget vel følge en højderyg som 

set fra oven med terrænhældningskortet kan forveksles med en grøft i en lavning. Det er derfor meget vig-

tigt at være opmærksom på ikke at forveksle de to ting. Et par gode kort at have som underliggende lag i 

digitaliseringen kan være et hillshade kort og en DTM der er farvelagt ud fra højden. Så falder risikoen for at 

forveksle bakker og lavninger. 

Er nDSM det nye sort indenfor litrering? 

Der er uden tvivl store muligheder i anvendelsen af nDSM kort til litrering især hvis den anvendes sammen 

med et ortofoto. Som beskrevet i opgaven er den viste måde at fremstille et nDSM kort på meget simpel. 

Ved at fremstille mere komplicerede nDSM kort, f.eks. med brug af lastools, kan kortet bruges til andet og 

mere end litrering. 

Lineære regressioner, manglende statistisk viden og begrænsning i software betyder at modellerne bliver 

for upræcise. 

Forsøget med at lave højdemålinger på baggrund af statistiske parametre beregnet med lastools, var fra 

starten dømt til en begrænset succes grundet mit manglende kendskab til statistiske beregninger og be-

grænsede statistiske software. Jeg er imidlertid ganske godt tilfreds med at kunne påvise sammenhæng 

mellem gennemsnitspunkthøjden i nDSM og volumen, samt d. 90. percentil af DMH Punktsky og højdemå-

lingerne foretaget i forbindelse med taksation til Grøndriftsplan Frederiksdal. Med bedre software havde 

jeg måske kunne fremstille mere præcise modeller til estimering af volumen og højdemåling. En vigtig fak-

tor som skal tages med i beregningen er at jeg kun har brugt dage på at lave beregningerne der ligger til 

grund for modellerne. Modeller der skal bruges til kommercielt taksation vil skulle justeres gennem serier 

af tests. De modeller jeg har lavet er kun lige nået til testfacen. Endelig er der den forskel at jeg med lidt 

mere træning i lastools vil være i stand til at kunne dele hele bevoksninger op i mange plots og teste model-

lerne på hvert enkelt plot, og som i mine forsøg sammenligne resultaterne og udlede modeller fra et større 

datasæt. Jeg vil i praksis fuldtaksere kunne fuldtaksere bevoksningerne. 

Indlagte fejl ved beregning af store filer i lastools uden licens. 

I og med at jeg har anvendt lastools som prøveversion uden at købe licens er der indlagt fejl i beregninger-

ne. Det er ikke en systematisk fejl som bliver lagt ind så det kan sagtens påvirke præcisionen af modellerne 

for højdemålingerne. Ved at jeg havde haft en licens udgave til rådighed havde jeg været i stand til at lave 

beregninger hurtigere og havde måske kunne nå at lave flere beregninger. 

Startede fra 0 

Ud over det obligatoriske GIS kursus på skovskolen havde jeg ingen særlige forudsætninger for at gå i gang 

med projektet ud over min interesse for muligvis at kunne kortlægge grøfter ud fra DHM Terræn. Før star-
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ten af bachelor projektet har jeg ikke arbejdet med Qgis eller lastools. Jeg har brugt meget tid på læsning i 

øst og vest og at finde ud af hvad opgaven skulle dreje sig om. Siden det begyndte at stå klart for mig hvad 

opgaven skulle handle om har jeg brugt lang tid på at sætte mig ind i programmer og lave vejledninger, 

men jeg føler at jeg har lært rigtig meget, og har lært noget nyt som forhåbentligt vil komme til glæde og 

gavn ude i erhvervet. 

12 Perspektivering 
Terrænanalyserne der kan laves med den nye terrænmodel kan anvendes bredt i skovsektoren. Hvis der 

ikke er ressourcer på distriktet til kortlægning af grøfter og spor kan et terrænhældningskort gøre maskin-

føreren i stand til at få overblik over området han skal ind og køre i. På kortet kan han se grøfter, volde, 

stier og terrænhældninger hvilket er f.eks. er praktisk viden ved indlæg af spor i førstegangs tyndinger. Hvis 

det er en grøft eller vold skal der tages hensyn til det i indlægning af spor således at opgaven bliver planlagt 

fra den rigtige ende, så der ikke er 100 rm træ på den eneste mulige rute ind og ud af bevoksningen når 

opgaven er afsluttet og maskinen holder midt i bevoksningen. Terrænhældningskortet kan naturligvis også 

bruges af grøftegravningsentreprenøren, der har fået udleveret et mangelfuldt kort og ønsker mere detal-

jeret information at køre efter. En mulighed for Skovdistrikter med få midler er at bruge rå kortdata som 

f.eks. terrænhældningskort eller hillshademodeller til suplerende arbejdskort til entreprenører. De fleste 

entreprenører har en tablet eller smartphone med i maskinen, og med rå kort tilgængelige fra mobilenhed 

med i eksempelvis GIS Cloud kan simple kort få stor betydning i hverdagen.. 

Min personlige holdning er at det er nemmere at skille bevoksningerne fra hinanden ud fra nDSM’en end 

det er med et ortofoto. En nDSM er mest anvendelig på skovdistrikter hvor der er meget løv- eller nåletræs 

domineret, eller der dyrkes efter naturnæreprincipper med blandinger af løv og nål, og det derfor er svært 

se forskelle i kronestruktur, farve. Hverken ortofoto eller nDSM er det hellige gral til litrering, der vil altid 

være områder hvor der er tvivl, og her komplimenterer de to korttyper hinanden godt.  

Taksation på baggrund af data indsamlet med luftbåren laserscanning har uden tvivl potentialet for en ly-

sende fremtid. Jeg har fundet ud af at beregningerne der ligger bagved ikke er enkle, men hvem siger også 

at de skal løses med hovedregning. Mit forsøg på at gøre det simpelt og praksisnært at taksere med laser 

scanning er ingen absolut succes, men heller ingen fiasko. Resultaterne er middelmådige, men er indtil nu 

baseret på stikprøvemålinger af målte plots. For at teknikken skal blive mere præcis skal hele skoven deles 

op i plots for hvilke der udledes percentiler, som der beregnes højder for med modellerne. Gennemsnits-

højden af de målte plots beregnes og den vil forhåbentlig ligge nærmere den korrekte måling end nogle af 

gættene. Hvis Frederiksdal Skovdistrikt bliver delt op i plots med samme areal som de målte prøveflader vil 

der være ca. 2.800 plots på ejendommen, og ofte mere end 10 for hver bevoksning. Statistisk set vil resulta-

terne blive mere præcise da målingerne vil samles sig om det korrekte resultat og de enkelte dårlige målin-

ger vil være mindre betydende. 

Hvis vi ser lidt ud over Frederiksdal Skovdistrikt gør taksation på baggrund data indsamlet med luftbåren 

laserscanner det muligt at bedømme ændringer over tid i vores skove, ligesom Danmarks skovstatistik gør 

det i dag. Måske har vi ikke mulighederne for at fuldtaksere hele Sjælland i dag, men på sigt vil der udvikles 

modeller som kan, og så kan det være interessant at se hvilke forandringer der sker over tid. Bare siden 

sidste landsdækkende laserscanning er det meste ask i Danmark forsvundet på grund af askesygen. NASA 
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arbejder på et LiDAR instrument til den internationale rumstation, der skal hjælpe med at kortlægge ver-

dens skove og forhåbentlig hjælpe med at belyse bæredygtigheden i skovene og kortlægge arealet af skov 

der fældes hvert år (Zubritsky, 2014). 

13 Konklusion 
Jeg kan ud fra mine undersøgelser af litteratur og egne forsøg konkludere at data indsamlet med luftbårne 

laserscanninger baseret data kan bidrage til belysning af flere problemstillinger i dansk skovbrug. 

Analyser af terrændata kan bidrage med kort der kan danne grundlag for meget præcise kortlægninger af 

grøfter, volde, veje, kørespor og endda stier og mountainbikespor. Analyser der ikke tidligere har kunnet 

løses på andre måder end manuelt med vandrestøvler og en håndholdt GPS. Nu kan vinteraftenerne bruges 

til optegning af skovens infrastruktur, uden omkostninger til software eller dataindsamling. 

Analyser af overfladedata har resulteret i en nDSM, et kort for kronehøjder, som kan bruges til optegning af 

litragrænser forud for skovgennemgang, hvor der i dag næsten udelukkende anvendes ortofotos. Fordelen 

ved nDSM er, at det er højden af bevoksningen der vises på kortet, hvilket giver kortet en fordel til litrering 

på meget løv- eller nåletræsdominerede distrikter, hvor det kan være svært at skille bevoksningerne fra 

hinanden. Modellen kan også anvendes til ”klik-højdemålinger” af alle elementer på kortet. 

Analyser med taksation for øje, er lavet på bagrund af DHM Overflade og DHM Punktsky. Jeg har påvist 

sammenhænge mellem gennemsnitshøjden af first returns og volumen for de takserede prøveflader på 

Frederiksdal Skovdistrikt og er kommet frem til en model for sammenhængen. Den er ikke blevet testet. Jeg 

har påvist sammenhænge mellem d. 90. percentil af firstreturns i punktskyen og højderne Hmax, H100 og 

Hg ved at danne en lineær regression for sammenhængen for 100 plots. Jeg har lavet modeller for sam-

menhængen mellem de 3 højdemålinger og d. 90. percentil og har afprøvet modellen på de resterende 

prøveflader. 
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Bilag 3 - PSU_data 

 

ID psu CROWNCV east north Afdeling Litra D/C m_spec Hmax H100 Nha_plot Gha_plot Vha_plot BMagha_plot BMbgha_plot BMtreeha_plot Dg_plot Hg_plot

714400_6186400 18 100 714400 6186400 34 b D BIR 304,34 246,77 4202,27 42,23 363,38 189,76 33,99 223,74 113,12 140,30

714450_6186400 19 100 714450 6186400 34 b C LAR 299,22 245,32 1221,85 24,30 225,39 119,81 22,13 141,94 159,13 179,55

714500_6186400 20 100 714500 6186400 34 e D REL 290,84 257,70 509,30 38,90 492,09 250,05 51,78 301,82 311,85 251,54

714750_6186400 22 100 714750 6186400 33 a D BOG 345,00 314,08 155,62 43,29 721,54 461,44 102,89 564,33 595,11 303,04

714800_6186400 23 100 714800 6186400 33 a D BOG 335,00 310,67 127,32 30,99 543,67 337,11 71,51 408,62 556,73 298,64

714850_6186400 24 85 714850 6186400 33 c C RGR 302,86 292,95 877,12 56,60 735,58 353,97 72,55 426,52 286,63 243,38

714900_6186400 25 90 714900 6186400 33 f C EUL 319,00 304,35 325,38 33,36 489,25 244,19 54,66 298,85 361,33 265,01

714950_6186390 26 100 714950 6186390 25 e C EUL 344,00 310,96 410,27 37,83 561,30 278,65 60,82 339,47 342,65 260,27

714985_6186414 27 50 714985 6186414 25 d C RGR 306,95 296,63 452,71 37,01 492,63 237,06 49,53 286,59 322,64 254,74

714250_6186450 30 90 714250 6186450 37 b D BOG 293,98 265,32 198,06 44,53 671,68 435,73 98,03 533,76 535,03 295,92

714300_6186450 31 100 714300 6186450 37 b D BOG 314,00 277,55 212,21 33,76 499,23 326,81 67,54 394,35 450,05 283,21

714350_6186460 32 100 714350 6186460 37 b D BOG 282,00 265,07 198,06 31,58 461,80 306,06 63,79 369,85 450,55 283,29

714400_6186450 33 100 714400 6186450 34 b D EG 263,53 190,35 1566,58 20,40 148,57 84,55 16,69 101,24 128,77 155,11

714450_6186450 34 100 714450 6186450 34 b D EG 250,55 217,84 1165,26 17,86 147,48 79,62 14,62 94,23 139,69 164,51

714500_6186450 35 70 714500 6186450 34 e D REL 284,05 237,42 613,52 21,26 244,44 117,21 23,91 141,12 210,03 210,89

714550_6186450 36 100 714550 6186450 34 a D BOG 292,30 266,26 198,06 29,01 418,05 257,05 58,26 315,31 431,82 279,96

714610_6186445 37 100 714610 6186445 34 c C SGR 230,89 220,58 1230,80 30,01 281,93 140,69 25,63 166,32 176,20 191,23

714646_6186446 38 100 714646 6186446 34 f D REL 280,62 263,07 523,44 24,06 284,90 140,48 27,50 167,98 241,91 226,09

714692_6186437 39 100 714692 6186437 33 a D EG 306,00 288,24 169,77 29,81 484,37 274,74 57,20 331,94 472,87 286,99

714750_6186460 40 100 714750 6186460 33 a D BOG 303,09 294,84 198,06 42,03 681,63 441,86 93,67 535,52 519,81 293,89

714784_6186450 41 100 714784 6186450 33 a D BOG 303,56 300,58 141,47 39,64 663,00 437,90 95,67 533,58 597,28 303,27

714850_6186461 42 100 714850 6186461 33 a D BOG 300,04 294,20 198,06 39,07 626,77 406,53 84,48 491,01 501,19 291,28

714900_6186465 43 80 714900 6186465 33 g C RGR 306,00 298,41 721,50 51,96 689,61 329,23 68,51 397,74 302,82 248,73

714948_6186465 44 80 714948 6186465 25 d C RGR 313,02 293,46 622,47 40,51 528,95 252,77 52,87 305,64 287,87 243,81

715000_6186450 45 100 715000 6186450 25 b C NGR 100,00 53,00 1587,36 1,73 6,11 3,70 1,13 4,83 37,21 43,81

715050_6186450 46 100 715050 6186450 25 b C NGR 20,00 20,00 259,84 0,10 0,30 0,11 0,03 0,14 22,00 24,52

714200_6186500 47 100 714200 6186500 40 d D BOG 306,00 289,23 268,80 33,75 491,48 308,47 60,58 369,05 399,82 273,69

714250_6186500 48 100 714250 6186500 37 b D BOG 293,00 267,25 198,06 33,65 497,11 330,85 69,83 400,68 465,09 285,73

714277_6186485 49 60 714277 6186485 37 d D ER 229,67 225,88 797,43 14,69 144,80 71,24 12,43 83,67 153,17 175,16

714350_6186500 50 100 714350 6186500 37 b D BOG 301,00 275,46 226,35 38,39 557,07 360,88 76,73 437,61 464,67 285,66

714424_6186505 51 100 714424 6186505 34 a D BOG 317,70 286,98 141,47 42,45 679,62 427,11 99,46 526,57 618,11 305,45

714450_6186500 52 100 714450 6186500 34 a D BOG 320,00 298,03 169,77 42,90 704,82 465,65 101,15 566,79 567,25 299,90

714500_6186500 53 100 714500 6186500 34 a C SGR 326,00 292,35 141,47 19,61 260,45 127,64 33,06 160,70 420,07 277,74

714550_6186500 54 100 714550 6186500 34 a D BOG 292,59 289,16 155,62 33,46 530,75 349,25 74,52 423,77 523,21 294,36

714600_6186500 55 100 714600 6186500 34 c C SGR 240,46 224,80 4759,20 47,94 385,54 204,49 37,00 241,49 113,24 140,43

714650_6186500 56 100 714650 6186500 34 c D BIR 236,04 219,55 2142,85 26,52 233,25 119,97 20,92 140,89 125,53 152,18

714700_6186500 57 100 714700 6186500 35 b D EG 254,06 241,87 311,24 24,45 295,16 167,16 34,55 201,71 316,25 252,86

714750_6186500 58 100 714750 6186500 33 e D EG 277,66 265,21 268,80 25,29 343,90 195,12 38,30 233,42 346,09 261,18

714809_6186500 59 100 714809 6186500 33 d C NGR 100,00 68,83 1095,97 1,51 5,90 3,85 0,96 4,80 41,81 50,31

714850_6186500 60 100 714850 6186500 33 d C RGR 70,00 64,43 288,14 1,86 5,15 4,07 1,01 5,08 90,62 115,88

714928_6186500 62 90 714928 6186500 33 g C RGR 317,00 299,60 735,65 50,30 663,15 317,57 65,98 383,55 295,05 246,22

715000_6186511 63 100 715000 6186511 25 b C NGR 80,00 61,22 1081,82 2,00 5,75 4,12 1,26 5,38 48,51 59,92

715138_6186500 65 100 715138 6186500 25 b C NGR 30,00 30,00 259,84 0,33 0,86 0,46 0,14 0,60 40,00 47,74

714150_6186550 73 100 714150 6186550 40 d D BOG 289,19 277,35 381,97 39,76 566,21 354,68 69,51 424,18 364,06 265,68

714200_6186550 74 100 714200 6186550 40 d D BOG 303,00 290,73 297,09 36,29 536,47 343,72 66,08 409,80 394,39 272,54

714240_6186550 75 80 714240 6186550 40 a D BOG 270,51 261,77 155,62 17,64 240,73 153,30 33,03 186,32 379,92 269,37

714300_6186550 76 100 714300 6186550 37 a C NGR 45,83 26,33 2078,76 1,54 3,42 2,59 0,93 3,53 30,74 35,05

714450_6186550 79 100 714450 6186550 34 a D BOG 312,00 300,12 113,18 27,91 464,77 304,00 64,79 368,79 560,38 299,08

714484_6186547 80 100 714484 6186547 34 a D BOG 320,00 289,82 70,74 22,49 377,11 231,53 54,42 285,95 636,19 307,25

714550_6186550 81 100 714550 6186550 35 a C RGR 297,23 291,52 1103,47 60,43 816,41 382,17 76,17 458,34 264,05 235,16

714600_6186550 82 100 714600 6186550 35 b D EG 233,00 228,53 481,00 25,11 283,89 161,72 31,50 193,22 257,80 232,71

714650_6186550 83 100 714650 6186550 35 b D EG 266,16 242,34 339,53 23,31 275,50 157,77 31,44 189,20 295,67 246,42

714700_6186550 84 100 714700 6186550 35 b D EG 245,00 238,96 325,38 23,33 278,58 158,79 32,44 191,23 302,15 248,52

714741_6186575 85 80 714741 6186575 32 b D BOG 316,00 293,69 84,88 18,92 309,32 201,89 43,40 245,29 532,77 295,62

714950_6186550 89 100 714950 6186550 32 d D BOG 301,30 270,84 353,68 32,80 449,73 279,51 57,14 336,66 343,63 260,53

715000_6186550 90 90 715000 6186550 25 b C NGR 100,00 68,19 2900,73 1,85 7,83 4,67 1,43 6,10 28,52 32,19

715050_6186550 91 100 715050 6186550 25 b C NGR 100,00 69,18 3160,58 1,87 7,50 4,25 1,30 5,54 27,41 30,80

715100_6186550 92 80 715100 6186550 25 a D BOG 303,65 296,26 84,88 22,20 362,64 242,55 52,84 295,39 577,08 301,03

715150_6186550 93 100 715150 6186550 24 g C EUL 323,18 308,53 1317,12 37,76 529,60 257,44 51,40 308,84 191,07 200,38

715200_6186550 94 100 715200 6186550 24 g C EUL 325,20 319,28 509,30 39,00 594,49 290,93 57,80 348,74 312,23 251,66

715250_6186544 95 100 715250 6186544 24 e C RGR 297,44 287,75 820,53 54,61 707,74 340,23 69,84 410,07 291,09 244,90

715300_6186550 96 100 715300 6186550 24 e C RGR 288,41 282,15 721,50 50,40 661,77 317,45 65,35 382,80 298,24 247,26

716200_6186550 99 100 716200 6186550 18 a D BOG 331,79 322,91 99,03 26,19 466,67 279,36 57,39 336,75 580,28 301,40

716300_6186550 101 100 716300 6186550 18 a D BOG 338,00 330,87 84,88 25,54 471,75 300,86 62,16 363,02 618,97 305,54

716400_6186550 103 100 716400 6186550 18 a D BOG 333,32 324,41 99,03 24,70 442,03 280,12 56,65 336,77 563,53 299,46

716500_6186550 105 716500 6186550 18 a D BOG 333,77 328,82 127,32 32,60 587,09 371,87 75,23 447,11 570,98 300,33

714100_6186600 107 100 714100 6186600 40 d D BOG 313,00 288,94 240,50 22,87 316,16 198,35 38,84 237,19 347,97 261,66

714163_6186612 108 70 714163 6186612 40 c C RGR 301,55 295,80 452,71 41,17 564,30 285,58 62,19 347,77 340,29 259,65

714450_6186580 114 100 714450 6186580 34 a D BOG 297,00 288,35 183,91 41,36 657,75 434,39 93,49 527,88 535,13 295,93

714500_6186600 115 100 714500 6186600 35 a C RGR 295,00 292,24 1117,62 58,21 791,72 368,47 73,55 442,02 257,53 232,60

714550_6186600 116 100 714550 6186600 35 a C RGR 307,00 293,41 1061,03 54,05 737,72 341,69 68,22 409,91 254,67 231,45

714600_6186613 117 100 714600 6186613 35 a C RGR 305,00 294,59 1075,18 58,74 800,54 373,07 74,46 447,53 263,74 235,04

714650_6186600 118 100 714650 6186600 35 b D EG 251,00 234,69 481,00 24,64 279,84 159,51 30,93 190,44 255,39 231,74

714703_6186604 119 80 714703 6186604 32 b D BOG 297,11 278,94 155,62 27,14 409,07 262,91 55,33 318,24 471,26 286,73

714950_6186587 124 90 714950 6186587 32 d D BOG 286,09 265,63 396,12 31,61 413,38 247,80 49,18 296,97 318,74 253,60

715000_6186600 125 90 715000 6186600 25 b C NGR 60,00 42,13 1833,06 5,42 15,27 10,66 3,27 13,93 61,38 78,21

715100_6186596 127 80 715100 6186596 25 a D BOG 298,19 287,17 254,65 35,28 527,28 342,24 69,50 411,75 419,99 277,73

715200_6186600 129 100 715200 6186600 24 g C EUL 320,88 316,44 509,30 35,65 540,14 262,12 52,22 314,33 298,53 247,36

715250_6186600 130 100 715250 6186600 24 g C EUL 324,80 316,15 537,59 41,47 634,38 308,04 61,45 369,50 313,40 252,01

715910_6186587 137 100 715910 6186587 18 f C RGR 312,72 298,25 565,88 44,42 573,11 280,35 58,54 338,89 316,13 252,83

716000_6186600 139 100 716000 6186600 18 a D BOG 306,00 296,87 282,94 39,96 585,80 363,45 74,73 438,17 424,04 278,50

716100_6186592 141 100 716100 6186592 18 d C RGR 314,49 292,83 763,94 48,98 634,19 306,69 62,88 369,57 285,70 243,07

716150_6186600 142 100 716150 6186600 18 b D EG 275,63 269,99 127,32 23,51 360,44 205,45 44,50 249,95 484,85 288,85

716200_6186600 143 100 716200 6186600 18 b D EG 293,22 271,20 141,47 22,76 346,80 197,68 42,30 239,98 452,61 283,65

716300_6186600 145 100 716300 6186600 18 a D BOG 321,00 299,48 28,29 9,42 160,20 106,85 23,93 130,79 651,00 308,65

716350_6186592 146 100 716350 6186592 18 a D BOG 357,00 340,86 28,29 9,49 182,60 115,66 23,76 139,43 653,50 308,88

714800_6186650 174 100 714800 6186650 31 d D EG 291,30 255,21 396,12 23,57 285,13 160,74 31,10 191,84 275,27 239,36

714850_6186650 175 100 714850 6186650 31 e D BOG 279,78 271,73 424,41 31,73 421,98 273,73 50,73 324,46 308,54 250,53

714900_6186650 176 100 714900 6186650 31 e D BOG 287,00 276,84 438,56 34,41 465,20 298,85 54,32 353,17 316,08 252,81

715000_6186650 178 90 715000 6186650 26 c C RGR 304,00 300,15 636,62 49,25 664,69 315,77 66,85 382,62 313,85 252,15

715450_6186650 187 100 715450 6186650 24 h D BOG 283,00 268,61 396,12 22,18 285,69 171,27 30,78 202,05 267,00 236,29

715900_6186650 191 100 715900 6186650 18 a D BOG 339,00 321,19 127,32 27,93 486,01 307,96 61,87 369,83 528,48 295,06

716000_6186650 193 100 716000 6186650 18 a D BOG 369,00 334,78 155,62 35,61 590,00 355,80 78,33 434,13 539,79 296,53

716150_6186650 196 100 716150 6186650 18 b D EG 303,00 285,80 127,32 27,14 440,85 251,29 53,82 305,11 520,99 294,05

716200_6186650 197 100 716200 6186650 18 b D EG 283,96 274,96 127,32 20,90 320,83 182,88 38,91 221,79 457,16 284,42

716650_6186650 205 100 716650 6186650 12 a D ER 245,59 233,82 839,88 24,85 276,12 167,45 31,73 199,18 194,09 202,14

716850_6186650 209 100 716850 6186650 12 a D ER 272,00 256,39 452,71 25,85 350,03 176,55 32,47 209,02 269,66 237,29

716950_6186650 211 100 716950 6186650 12 a D ER 286,00 261,61 396,12 26,56 353,76 207,51 39,24 246,75 292,19 245,27

717000_6186650 212 100 717000 6186650 12 a D ER 265,00 257,26 325,38 23,33 329,76 162,75 31,04 193,79 302,13 248,51

717100_6186650 214 100 717100 6186650 10 a D BOG 313,00 302,38 28,29 9,49 165,58 107,97 24,18 132,15 653,50 308,88

714400_6186700 221 100 714400 6186700 36 a C LAR 301,17 296,93 1089,33 60,60 831,39 386,82 78,17 465,00 266,13 235,96

714500_6186700 223 100 714500 6186700 36 a C RGR 297,00 287,76 947,86 45,09 624,70 285,68 57,79 343,47 246,10 227,89

714450_6186700 224 100 714450 6186700 36 a C RGR 294,34 290,71 891,27 49,48 685,37 316,13 63,91 380,04 265,86 235,86

714700_6186700 227 714700 6186700 31 c D BOG 330,00 301,19 282,94 44,19 668,71 399,43 87,27 486,71 445,95 282,49

714750_6186700 228 100 714750 6186700 31 d D EG 278,00 254,15 339,53 25,06 314,91 179,50 35,46 214,96 306,54 249,90

714800_6186700 229 100 714800 6186700 31 d D EG 236,76 232,37 466,85 26,31 309,71 176,54 33,55 210,08 267,89 236,63

714850_6186681 230 100 714850 6186681 31 e D BOG 304,00 284,26 424,41 34,00 460,40 293,75 54,90 348,65 319,38 253,79

715000_6186710 233 100 715000 6186710 26 a D BOG 351,00 312,59 155,62 30,81 506,45 327,57 65,90 393,47 502,08 291,41

715350_6186700 240 715350 6186700 24 e C RGR 296,00 280,67 820,53 47,57 616,01 292,79 60,15 352,94 271,70 238,06

715600_6186708 245 100 715600 6186708 20 c C EUL 311,00 292,58 311,24 36,92 524,91 266,35 59,06 325,42 388,65 271,31

715700_6186713 247 100 715700 6186713 20 c C EUL 305,18 300,27 537,59 46,79 659,90 328,75 72,98 401,73 332,89 257,64

715800_6186700 249 100 715800 6186700 20 b D BOG 288,24 264,55 226,35 34,38 470,78 320,38 70,46 390,84 439,76 281,40
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716050_6186700 254 100 716050 6186700 18 c D BOG 340,00 310,12 113,18 36,22 665,83 392,35 87,28 479,62 638,36 307,46

716200_6186700 257 100 716200 6186700 17 d D BOG 343,00 305,93 240,50 43,81 704,45 453,55 90,88 544,43 481,57 288,35

716400_6186700 260 100 716400 6186700 12 a D ER 260,19 254,53 622,47 35,63 481,27 240,92 44,63 285,55 269,96 237,41

716550_6186700 263 100 716550 6186700 12 a D ER 277,00 244,71 834,68 37,36 458,44 264,94 48,99 313,92 238,73 224,70

716750_6186700 267 100 716750 6186700 12 a D ER 256,00 240,32 1103,47 34,54 423,51 212,12 36,09 248,21 199,64 205,29

717050_6186700 273 100 717050 6186700 10 a D BOG 301,30 286,54 99,03 30,14 498,02 323,15 73,80 396,95 622,46 305,89

714650_6186744 286 100 714650 6186744 31 c D BOG 311,81 299,49 240,50 42,02 653,29 418,41 88,22 506,63 471,65 286,79

714700_6186750 287 90 714700 6186750 31 b C LAR 277,32 267,74 919,56 36,21 416,95 211,80 39,48 251,28 223,90 217,85

714950_6186750 292 100 714950 6186750 26 a D BOG 293,95 287,28 268,80 34,94 510,25 328,73 66,04 394,77 406,82 275,13

715450_6186750 302 715450 6186750 23 e D BOG 291,00 281,41 339,53 37,54 538,37 346,14 66,31 412,45 375,21 268,30

715500_6186750 303 715500 6186750 23 e D LIN 373,00 315,87 339,53 45,00 705,73 416,53 80,89 497,42 410,81 275,93

715650_6186750 306 100 715650 6186750 20 b D BOG 302,00 285,53 155,62 38,45 579,32 384,63 87,48 472,12 560,87 299,14

715700_6186750 307 100 715700 6186750 20 b D BOG 316,05 291,61 169,77 40,49 601,30 393,69 89,40 483,08 551,06 297,94

715800_6186750 309 100 715800 6186750 20 b D BOG 281,00 274,17 42,44 12,38 190,67 131,17 30,46 161,64 609,48 304,57

715900_6186750 311 100 715900 6186750 20 f D ER 263,00 250,23 481,00 25,98 312,68 153,84 27,72 181,56 262,24 234,46

716100_6186750 315 100 716100 6186750 17 a D BOG 293,00 270,60 240,50 22,36 308,70 176,75 35,77 212,52 344,06 260,64

716150_6186750 316 100 716150 6186750 17 d D ER 344,00 302,99 127,32 22,31 358,72 216,03 43,91 259,94 472,29 286,89

716200_6186750 317 90 716200 6186750 17 b D BOG 282,00 270,07 42,44 15,96 251,89 173,86 42,75 216,61 691,96 312,26

716600_6186750 322 100 716600 6186750 11 a D BOG 306,00 297,95 56,59 16,46 279,99 171,49 37,71 209,20 608,53 304,47

716800_6186750 326 100 716800 6186750 10 d D ASP 307,71 298,11 212,21 27,38 424,75 155,46 29,59 185,05 405,33 274,82

716850_6186750 327 100 716850 6186750 10 d D ASP 313,00 304,39 155,62 21,08 331,95 121,49 23,50 144,99 415,29 276,81

716950_6186750 329 100 716950 6186750 10 a D BOG 319,00 319,00 14,15 5,60 104,19 67,36 15,02 82,38 710,00 313,73

717000_6186750 330 100 717000 6186750 10 a D BOG 341,00 320,37 99,03 33,24 608,92 388,94 84,27 473,21 653,76 308,91

714250_6186800 335 30 714250 6186800 41 a D BOG 319,00 262,70 70,74 14,69 205,58 133,26 30,09 163,35 514,17 293,12

714350_6186800 337 100 714350 6186800 36 a C RGR 301,43 296,08 848,83 54,11 743,33 348,20 70,32 418,52 284,89 242,79

714400_6186800 338 100 714400 6186800 36 a C RGR 310,00 299,35 1145,92 64,23 888,62 411,42 83,15 494,57 267,16 236,35

714450_6186800 339 100 714450 6186800 36 a C RGR 305,00 296,69 806,39 51,41 713,20 331,97 67,06 399,04 284,91 242,79

714500_6186800 340 100 714500 6186800 36 a C RGR 293,54 289,65 792,24 42,11 582,20 267,69 54,13 321,82 260,15 233,64

714550_6186800 341 100 714550 6186800 36 a C RGR 329,00 307,38 848,83 60,55 833,03 396,56 79,98 476,54 301,36 248,27

714700_6186800 344 100 714700 6186800 31 a D BOG 311,00 294,06 254,65 34,62 522,27 339,03 67,17 406,21 416,07 276,97

715450_6186800 359 100 715450 6186800 23 e D BOG 346,00 320,77 396,12 46,10 654,68 387,03 78,92 465,95 384,92 270,49

715550_6186800 361 100 715550 6186800 23 c C EUL 328,00 312,27 325,38 48,97 700,24 362,28 88,64 450,92 437,75 281,04

716000_6186800 370 100 716000 6186800 17 c D BOG 334,00 307,75 169,77 38,41 640,75 415,17 86,96 502,13 536,70 296,13

716150_6186800 373 100 716150 6186800 17 b D BOG 331,12 292,44 84,88 24,18 391,61 239,06 57,02 296,08 602,22 303,80

716390_6186805 377 100 716390 6186805 16 b D ER 303,00 271,76 466,85 36,52 484,20 238,23 45,07 283,30 315,58 252,66

716450_6186800 378 100 716450 6186800 11 a D BOG 333,00 308,91 99,03 30,02 534,65 343,37 73,91 417,28 621,32 305,78

716850_6186800 386 100 716850 6186800 10 d D ASP 332,00 304,81 240,50 21,57 328,91 120,38 21,26 141,64 337,89 259,00

714200_6186850 391 100 714200 6186850 41 a D BOG 308,84 259,00 2220,23 19,94 277,05 188,92 43,70 232,63 106,92 133,96

714250_6186850 392 100 714250 6186850 41 a D BOG 325,00 276,44 2409,34 23,91 375,72 262,42 58,16 320,58 112,41 139,59

714300_6186850 393 20 714300 6186850 41 a D EG 331,24 306,90 56,59 25,32 408,58 253,75 59,94 313,69 754,77 317,12

714700_6186838 401 100 714700 6186838 31 a D BOG 310,00 292,52 183,91 31,06 479,84 312,03 63,58 375,62 463,69 285,50

714900_6186850 405 100 714900 6186850 28 a D BOG 279,00 257,71 42,44 19,77 313,10 224,18 59,69 283,87 770,20 318,21

715500_6186861 417 60 715500 6186861 23 a D BOG 340,00 285,78 127,32 35,96 530,27 335,32 85,21 420,53 599,70 303,53

715550_6186850 418 80 715550 6186850 23 a D BOG 285,00 282,69 28,29 12,10 201,02 138,04 33,88 171,92 737,87 315,89

715750_6186850 422 100 715750 6186850 21 a D ER 280,04 258,94 282,94 19,16 268,13 137,07 26,01 163,08 293,61 245,74

714200_6186900 440 20 714200 6186900 41 a D EG 321,00 280,11 226,35 28,36 398,05 241,29 54,28 295,58 399,42 273,60

714250_6186900 441 80 714250 6186900 41 a D BOG 283,00 252,50 466,85 24,88 270,90 166,89 35,54 202,43 260,50 233,78

714909_6186900 454 80 714909 6186900 28 a D BOG 304,00 294,72 56,59 20,97 360,34 239,81 55,89 295,69 686,82 311,83

714950_6186900 455 80 714950 6186900 28 a D BOG 312,00 294,39 56,59 23,02 399,25 267,96 63,68 331,65 719,64 314,50

715000_6186900 456 80 715000 6186900 28 a D BOG 314,00 295,42 113,18 32,66 557,46 362,79 80,51 443,30 606,15 304,22

715250_6186900 461 715250 6186900 23 h D BOG 396,00 342,12 113,18 28,15 476,11 286,99 58,43 345,42 562,79 299,37

715400_6186900 464 100 715400 6186900 23 b C RGR 317,18 294,55 353,68 36,20 495,78 244,66 57,82 302,48 360,99 264,93

715450_6186900 465 100 715450 6186900 23 b C EUL 322,00 311,68 452,71 57,67 838,74 427,11 100,87 527,98 402,73 274,29

715500_6186900 466 100 715500 6186900 23 b C EUL 331,00 312,92 325,38 53,50 765,73 399,18 94,09 493,27 457,55 284,48

716600_6186900 482 100 716600 6186900 8 a D BOG 326,00 320,15 70,74 22,27 408,53 259,89 55,36 315,25 633,12 306,95

714225_6186950 492 100 714225 6186950 41 a D EG 310,00 281,86 3675,07 25,29 310,07 189,55 40,47 230,02 93,60 119,34

715050_6186950 508 90 715050 6186950 28 a D BOG 343,00 307,44 56,59 16,05 290,04 185,48 40,14 225,62 600,89 303,66

715100_6186950 509 90 715100 6186950 28 a D BOG 307,00 296,62 113,18 35,47 605,03 397,10 89,66 486,76 631,66 306,81

715140_6186950 510 90 715140 6186950 28 a D BOG 314,00 297,86 169,77 45,83 776,66 502,54 109,87 612,41 586,31 302,08

715300_6186950 513 100 715300 6186950 23 h C DGR 365,00 320,76 608,33 53,10 689,65 349,79 79,32 429,11 333,38 257,77

715350_6186960 514 100 715350 6186960 22 b D BOG 312,00 291,44 183,91 32,27 499,63 321,75 69,76 391,52 472,65 286,95

716400_6186960 524 70 716400 6186960 8 a D BOG 343,00 300,22 70,74 21,35 368,81 239,08 52,41 291,49 619,86 305,63

716550_6186950 527 100 716550 6186950 7 b D ER 403,00 310,72 297,09 30,95 516,42 290,49 59,59 350,07 364,22 265,71

716650_6186950 529 100 716650 6186950 7 b D ER 351,00 326,70 99,03 26,74 479,75 310,11 64,64 374,75 586,38 302,08

716750_6186950 531 100 716750 6186950 6 d D BOG 335,00 312,49 155,62 35,65 611,77 388,64 85,18 473,82 540,10 296,57

716850_6186950 533 100 716850 6186950 6 d D BOG 315,00 287,73 84,88 20,31 305,98 195,80 45,50 241,30 551,93 298,05

714242_6187000 537 100 714242 6187000 41 a D ER 333,00 296,71 13379,41 35,85 505,10 350,07 78,83 428,90 58,41 74,04

714600_6187000 544 100 714600 6187000 28 a D BOG 300,00 288,29 42,44 17,09 288,78 195,01 46,68 241,69 716,06 314,21

714650_6187000 545 100 714650 6187000 28 a D BOG 293,09 286,86 42,44 13,03 215,39 142,43 32,41 174,84 625,17 306,16

715300_6187000 558 100 715300 6187000 22 b D BOG 312,00 278,66 113,18 23,68 373,57 226,78 49,41 276,19 516,18 293,40

715350_6187000 559 100 715350 6187000 22 b C LAR 341,84 324,85 127,32 31,18 468,40 255,16 64,40 319,56 558,39 298,84

715390_6187000 560 100 715390 6187000 22 b D EG 311,00 293,55 183,91 34,68 568,40 323,99 68,12 392,10 489,96 289,63

716450_6187000 567 90 716450 6187000 7 b D BOG 334,00 234,29 339,53 14,39 189,56 112,96 23,40 136,37 232,28 221,79

716500_6187000 568 100 716500 6187000 7 b D EG 358,00 251,48 339,53 12,38 164,09 93,77 18,08 111,85 215,46 213,68

716600_6187000 570 100 716600 6187000 7 b D ER 355,00 307,60 169,77 22,52 394,35 255,49 53,11 308,60 410,94 275,95

716700_6187000 572 100 716700 6187000 6 d D BOG 325,00 307,65 42,44 16,44 294,52 195,53 44,73 240,26 702,34 313,12

716800_6187000 574 100 716800 6187000 6 d D BOG 335,00 313,15 70,74 23,49 419,58 272,92 59,70 332,62 650,25 308,58

714215_6187050 579 100 714215 6187050 41 a D BOG 325,00 293,70 5626,51 35,62 535,69 376,08 87,83 463,91 89,78 114,89

714800_6187050 591 90 714800 6187050 43 a D BOG 256,38 249,32 325,38 18,59 221,07 147,39 28,31 175,70 269,70 237,31

714950_6187050 594 100 714950 6187050 45 a D BOG 235,56 229,54 1122,82 26,36 271,87 177,48 30,70 208,18 172,89 189,06

715100_6187050 597 100 715100 6187050 45 a D BOG 260,84 256,35 466,85 28,57 349,05 233,04 44,49 277,53 279,15 240,77

715400_6187072 603 90 715400 6187072 22 c D ER 340,00 311,98 240,50 45,13 706,50 434,50 92,86 527,36 488,79 289,45

716400_6187050 607 90 716400 6187050 7 b D ER 319,00 263,45 325,38 20,16 260,76 134,83 26,87 161,70 280,84 241,36

716500_6187050 609 100 716500 6187050 7 b D ER 336,00 299,42 353,68 27,55 405,58 235,65 48,00 283,65 314,92 252,47

716600_6187050 611 100 716600 6187050 7 b D BOG 340,00 318,32 99,03 29,42 479,52 302,63 66,30 368,93 615,02 305,14

716650_6187050 612 90 716650 6187050 7 b D ER 325,94 297,06 339,53 22,50 333,50 214,13 43,85 257,98 290,49 244,70

716700_6187050 613 100 716700 6187050 6 a D BOG 365,00 316,73 1525,58 36,84 552,94 367,34 77,77 445,11 175,34 190,67

716800_6187050 615 100 716800 6187050 6 a D ER 302,00 255,17 438,56 22,21 273,10 150,12 29,88 180,00 253,93 231,15

714200_6187100 618 100 714200 6187100 42 a D ER 317,00 290,43 99,03 22,71 358,87 204,55 44,00 248,56 540,30 296,60

714250_6187100 619 100 714250 6187100 42 a D BOG 307,00 293,97 452,71 31,64 443,66 245,67 48,09 293,76 298,32 247,29

714500_6187100 624 100 714500 6187100 43 a D BOG 254,71 250,74 523,44 26,14 306,24 197,64 37,08 234,72 252,15 230,42

714750_6187100 629 90 714750 6187100 43 a D BOG 263,89 254,30 452,71 26,89 325,44 200,56 38,01 238,56 274,99 239,27

714800_6187100 630 90 714800 6187100 43 a D BOG 277,00 264,76 268,80 23,78 313,94 175,54 34,99 210,53 335,65 258,39

715350_6187100 641 90 715350 6187100 22 c D BOG 312,00 292,60 198,06 38,02 606,90 394,01 80,60 474,61 494,38 290,29

716450_6187100 647 90 716450 6187100 7 b D BOG 335,00 310,99 141,47 27,40 462,54 305,72 66,02 371,74 496,60 290,61

716750_6187100 653 100 716750 6187100 6 a D ER 261,00 250,93 452,71 24,78 295,10 151,45 29,05 180,50 264,01 235,15

716850_6187100 655 100 716850 6187100 6 a D ER 323,00 272,67 735,65 34,47 440,25 254,58 51,65 306,24 244,27 227,11

714650_6187150 665 90 714650 6187150 43 a D BOG 268,00 259,02 466,85 31,55 390,57 259,56 49,43 308,99 293,32 245,65

714900_6187150 670 95 714900 6187150 45 a D BOG 259,03 245,62 396,12 17,84 207,15 137,71 25,72 163,42 239,45 225,02

715050_6187150 673 100 715050 6187150 45 a D BOG 261,95 253,22 424,41 27,87 340,18 227,69 43,65 271,34 289,15 244,24

715200_6187150 676 100 715200 6187150 45 a D BOG 256,00 252,29 410,27 29,54 366,64 244,60 46,73 291,33 302,79 248,72

716400_6187150 682 100 716400 6187150 3 a D BOG 314,00 279,55 282,94 28,31 399,41 241,10 52,04 293,14 356,91 263,93

716600_6187150 686 100 716600 6187150 4 b D REG 299,89 293,45 282,94 31,57 481,20 274,28 52,18 326,46 376,94 268,70

716700_6187150 688 100 716700 6187150 6 b D ER 270,33 256,16 268,80 21,57 282,46 161,00 31,02 192,02 319,67 253,88

715000_6187220 709 100 715000 6187220 48 a D BOG 335,00 299,76 155,62 41,82 646,23 429,13 102,54 531,67 584,97 301,93

715350_6187200 715 100 715350 6187200 45 a D BOG 256,24 252,68 339,53 21,40 261,27 174,18 33,10 207,28 283,26 242,22

716250_6187200 720 100 716250 6187200 1 a D ER 273,94 245,05 183,91 9,53 117,56 57,84 11,23 69,07 256,83 232,32

716450_6187200 722 100 716450 6187200 3 a D ER 285,00 269,93 169,77 14,33 192,06 94,49 18,54 113,03 327,88 256,24

716550_6187200 724 100 716550 6187200 4 b D REG 300,00 292,28 212,21 25,95 400,25 228,14 44,15 272,29 394,60 272,59

716650_6187200 726 100 716650 6187200 4 b D ER 300,00 291,57 198,06 26,45 410,90 232,24 44,76 277,00 412,36 276,23

716800_6187200 729 70 716800 6187200 5 b C RGR 296,35 293,87 735,65 56,91 764,32 362,73 76,81 439,54 313,84 252,14

714415_6187229 735 100 714415 6187229 42 e D BOG 302,00 287,93 297,09 34,31 498,53 321,93 61,39 383,32 383,46 270,17

714500_6187250 737 80 714500 6187250 48 a D BOG 302,00 272,85 84,88 24,51 381,22 259,21 60,67 319,88 606,33 304,24

714600_6187250 739 80 714600 6187250 48 a D BOG 300,00 282,84 127,32 35,53 552,19 375,03 87,49 462,53 596,05 303,14

714700_6187230 741 90 714700 6187230 48 a D BOG 288,57 273,91 127,32 30,86 459,67 313,32 72,82 386,15 555,49 298,49

716200_6187250 753 100 716200 6187250 1 a D BOG 305,00 305,00 14,15 7,38 126,49 90,13 21,83 111,96 815,00 321,16

716550_6187250 757 100 716550 6187250 4 b D BOG 318,27 305,77 226,35 33,35 543,76 309,94 60,22 370,16 433,14 280,20

715300_6187296 763 70 715300 6187296 48 a D ER 304,00 278,46 99,03 27,78 436,09 295,12 68,46 363,58 597,59 303,31

715400_6187300 766 100 715400 6187300 48 a D BOG 322,00 315,83 42,44 19,01 349,79 231,95 53,50 285,45 755,20 317,16

716200_6187300 773 100 716200 6187300 1 a D BOG 294,00 273,91 254,65 17,22 235,46 151,09 30,04 181,14 293,44 245,69

716600_6187300 778 100 716600 6187300 4 b D REG 313,53 292,07 127,32 19,27 306,15 171,85 33,76 205,61 438,99 281,26

716700_6187300 780 100 716700 6187300 4 a D EG 273,00 265,04 254,65 26,26 362,67 206,72 41,39 248,12 362,38 265,27

716469_6187372 803 100 716469 6187372 3 a D ER 256,00 228,70 693,21 21,35 220,53 110,37 20,39 130,76 198,05 204,39
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Bilag 4 - Skovkort Frederiksdal 1998 
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Bilag 5 - Kort med prøveflader 
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Bilag 6 - Download data fra kortforsyningen 
Denne vejledning tager udgangspunkt i at brugeren i forvejen har oprettet forbindelse til 

Geodatadatastyrelsens WMS tjeneste som kan findes på www.download.kortforsyning.dk.  

Som eksempel er brugt Frederiksdal Skovdistrikt beliggende på nordsiden af Bagsværd Sø, ved Virum nord 

for København. 

Vejledning er lavet til styresystemet Windows hvorfor det kan se anderledes ud på i styresystemet MAC.  

1. Gå ind på hjemmesiden http://download.kortforsyningen.dk/  

2. Log ind med personligt login. Hvis du ikke har et login så opret et. Tjenesten er gratis. 

 

 

 

 

 

3. Hvis det ikke sker automatisk efter login, så gå ind i ”Geodataprodukter” i menuen foroven. 

 

I menuen ”korttype” kan man sortere i forskellige korttyper. Kortene dækker forskellige geografiske 

størrelser, afhængigt af størrelsen af de filer der skal downloades. Nogle er landsdækkende, andre er 

opdelt efter region eller kommune og de største data sæt er opdelt i blokke af 10 x 10 km. 

 

 

 

 

 

4. Vælg ”DHM – Danmarks Højdemodel”. Du kommer nu ind på en side hvor du kan vælge forskellige 

dataudtræk lavet på baggrund af laserscanninger foretaget i 2007 og 2014. Vælg det nyeste data da 

det er mest aktuelt og præcist. 

5. Scroll ned på siden og vælg DHM/terræn (0,4 m grid) som er en digital model af terrænet med 

reference til den gennemsnitlige havoverflade - ”DVR90”. 
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6. Du kommer ind nedenstående side ”1. Udtræksmetode”. I dette tilfælde kan du ikke vælge 

udtræksstørrelse, så klik ”Næste”. 

Hvis du vil læse mere information om Danmarks Højdemodel så klik på ”faktaark om Danmarks Højdemodel 

produktionformation” 
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7. Du kommer ind på siden ”2. Format og Koordinatsystem” med menuerne ”Format” og 

”Koordinatsysten”. Menuerne er faste og du kan kun downloade i formatet ”Geotiff” som er et 

georefereret billede med højde information for hver enkelt pixel. Koordinatsystemet er også fast. 

”UTM32-ETRS89” er det mest almindelige koordinatsystem i Danmark, da det ”justerer” kortet så 

man ser det direkte ovenfra. Klik på ”Næste” 
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8. Du kommer nu ind i fanen ”3. Vælg område på kort”. Gitteret der er tegnet hen over 

danmarkskortet angiver de 10 x 10 km blokke som kan downloades. Til venstre i kortvinduet er en 

”Zoom bar” hvor du kan zoome ind og ud. I nederst i højre side af kortet er tre knapper. Den 

øverste ”Flyt kort” vælges for at flytte på kortet sådan at du zoomer ind på de/det rigtige 

område(r). Den næste ”Vælg område” bruges til at vælge den/de blok(ke) som du ønsker at 

downloade. Den sidste ”Nustil Valg” bruges til at annullere markering af en blok. 
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9. I dette eksempel zoomer jeg ind på området ved Gladsaxe og Virum, nord for København hvor 

Frederiksdal Skovdistrikt ligger. Jeg bruger ”Vælg område” og klikker på området som jeg vil hente 

data for. Under ”Valgte områder” fremgår nu navnet på den valgte fil: ”DTM_618_71_TIF_UTM32-

ETRS89.zip”. Der kan vælges flere filer af gangen. 

10. Når de ønskede filer er downloadet så klik på ”Læg i kurv”. 

 
 

11. Efter et øjeblik kommer du til din ”Kurv”. Her kan du vælge at gennemføre din bestilling ved at 

klikke på ”Gennemfør Bestilling”, eller søge efter flere datasæt ved at klikke på ”Vælg flere 

datasæt”. Jeg vælger at klikke på ”Vælg flere datasæt” da jeg skal bruge yderligere 2 datasæt. 
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12. Jeg kommer nu ud på forsiden af http://download.kortforsyningen.dk/. Jeg klikker på ”DHM – 

Danmarks Højdemodel” 

 

13. Jeg kommer nu ind på siden beskrevet i punkt 4. jeg vælger ”DHM/Overflade (0,4 m grid)”, og 

vælger det samme område som jeg gjorde med DHM/Terræn 

 

Dette område tilføjer jeg også til ”Kurven” og klikker igen ”Vælg flere datasæt” 
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14. Jeg kommer igen ud til forsiden, og klikker igen på ”DHM – Danmarks Højdemodel”. Jeg vælger 

”DHM/Punktsky” og bestiller data for det samme område som de to andre datasæt. 

 
Punktskyen er de rå data lavet på baggrund af Laserscanning. Det er ud fra Punktskyen at 

DHM/terræn 

15. Jeg har nu tre datasæt i ”Kurven” som jeg bestiller ved at klikke på ”Gennemfør bestilling”. 

 

16. Efter et par sekunder kommer en besked om at ”Bestilling Gennemført”. Jeg klikker på linket 

”downloade dine ordrer her”. 

 

17. Jeg kommer til siden ”Mine downloads”. Her er links til at downloade de filer jeg har bestilt. Før 

download tjekker jeg at filerne er for det samme område, da filerne er store og det tager lang tid at 

downloade dem med mindre man har en hurtig internetforbindelse. Tallene der står umiddelbart 

efter ”DTM”, ”punktsky” eller ”DSM” i filnavnene henviser til bredde- og længdegraderne for 

området filen dækker. Filerne ligger på 61,8 grader nordlig bredde og 7,1 grader østlig. 
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18. Jeg klikker på linkene og sætter gang i downloadingen.  

19. Når filerne er downloadet ligger de i zip komprimerede mapper. Mapperne udpakkes. 

20. Filmapperne dækker et område på 10 x 10 km og filerne dækker 1 x 1 km så der er 100 filer i 

mappen hvorfor der kan hjælpe på overblikket at finde de relevante filer og slette resten. 

21. Det er muligt at lave et grid på 1 x 1 km i Qgis der kan lægges over et ortofoto eller matrikelkort for 

på den måde at finde koordinaterne på det ønskede område og dermed de relevante filer. Jeg 

synes dog at det er nemmere at bruge www.krak.dk til at finde koordinater for de relevante filer. 

22. Gå ind på http://map.krak.dk/. Zoom ind på de ønskede område. 

23. Vælg værktøjet ”Vis GPS-koordinater” i nederste højre hjørne. 

 

24. Klik på det nordligste punkt og noter de fire første tal under ETRS89 UTM32N. I dette tilfælde 6187. 

Gør det samme på det sydligste punkt og aflæs. I dette tilfælde 6186 
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25. Klik på det østligste og aflæs de første tal i længdegraden. I dette tilfælde 717. 

Gør det sammen for det vestligste punkt. I dette tilfælde 714. 

26. nu ved vi hvilke yderkoordinater distriktet ligger indenfor, så det er indenfor disse af vi skal bruge 

filerne. I dette tilfælde filerne 6186_714-17 og 6187_714-17 i alt 8 filer.  

 

 

27. Gem filerne i mapper med navnet på filtypen og skovnavn, f.eks. ”DTM Frederiksdal”. DHM/terræn 

der en digital terrænmodel som på engelsk forkortes DTM. DHM/overflade er en digital 

overflademodel som på engelsk forkortes DSM(Digital Surface Model). Der er ingen forkortelse for 

punktsky hvorfor mappen f.eks. kaldes ”Punktsky Frederiksdal” 

NB!! Placer mapperne et sted hvor du kan finde dem igen, evt. i en mappe der hedder GIS. Mapperne 

må ikke gemmes på skrivebordet hvis de skal kunne åbnes i lastools senere. 
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Bilag 7 - Sammensætning af .TIF filer i Qgis 
I denne vejledning vil jeg beskrive hvordan man kan sammensætte .TIF filer i Qgis, således at man får et 

samlet kort for hele skovdistriktet. 

1. Åbn Qgis. 

2. I Menuen ”Raster” finder du menuen ”Miscellaneus” her finder du funktionen ”Merge” som du 

klikker på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter åbner vinduet med funktionen ”Merge”, som er en funktion der kan kombinere TIFF-filer. 

3. Ud for ”Input files” klikkes på knappen ”Select…”. 

4. Boksen ”Select the files to Merge” kommer frem. Find mappen med DTM filerne. I ”Files of type” 

vælges ”Geotiff”. Marker alle filer og tryk på knappen ”Open”. 
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5. Ud for ”Output files” klikkes på knappen ”Select…” 

6. Vælg placering og navn på den kombinerede fil. For en nemheds skyld kan filen gemmes i mappen 

med filerne der skal kombineres og kaldes det samme som mappen. Altså DTM eller DSM, og 

navnet på skovparten. F.eks. DTM Frederiksdal. 

7. Klik på knappen ”Save” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sæt X i feltet ved ”Create Options” 

9. Vælg ”No Compression” i menuen ”Profile” 

10. Klik på knappen “Validate” 

11. Hvis den lille dialogboks kommer frem med teksten “Valid”, så klik på knappen ”Close”, for at lukke 

den. Hvis den kommer op med teksten ”Invalid” så forsøg at kombinere færre filer af gangen.?? 

12. Klik på knappen ”Ok” 
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13. Luk de to små dialogbokse der kommer op og klik på knappen ”Close” i vinduet ”Merge. 

 

 

 

 

 

 

 

Du har nu den komplette DTM for din skovpart, som på billedet fremstår som uskarpe plamager af sort og 

hvidt. 

14. Sluk for laget i vinduet ”Layers” ved at fjerne X’et i 

ruden og for laget. 

15. Gentag trin 4 til 16 men vælg filerne i mappen med 

DSM filer i trin 4, og kald filen for DSM og skovpart, 

f.eks. ”DSM Frederiksdal” i trin 9. 

 

Du har nu den komplette DSM for din skovpart. 

16. Sluk for DSM laget i vinduet ”Layers” ved at fjerne 

X’et i ruden og for laget.  

OBS!! Punktsky data kan ikke kombineres som de ovenstående data. Punktsky ligger i fil formatet .LAZ.  
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Bilag 8 - Fremstilling normalised Digital Surface Model(nDSM) 
I dette afsnit vises det hvordan man fremstiller en nDSM på baggrund af DSM og DTM som vi lavede i sidste 

punkt. En nDSM(normalized Digital Surface Model) i skovsammenhæng også kaldet CHM(Crown Height 

Model) er et rasterkort der viser terrænelementers tykkelse og udformning uafhængigt af terrænet, og 

fremkommer i praksis ved at trække en DTM fra en DSM for det samme område. 

nDSM = DSM – DTM 

1. Åben Qgis 

2. Åben DTM og DSM. De åbnes ved at gå i menuen ”Layer”� ”Add Layer”�”Add Raster Layer”. 

Herefter åbner en ”Åbn mappe” som kendt i Windows. Find ”DTM Frederiksdal” og åben den. 

Gentag manøvren med ”DSM Frederiksdal”. 

 

3. I menuen ”Raster” finder du funktionen ”Raster Calculator”. Funktion kan lave beregninger ved 

sammenligning af raster kort. 
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4. Ved ”Output layer” trykkes på knappen ”…”. Her vælges en placering til filen med den færdige 

nDSM. Filen kan med fordel opkaldes efter typen og skovpartens navn, som f.eks: nDSM 

Frederiksdal. Den gemmes i en mappe i nærheden af DSM og DTM filerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. For at trække DTM fra DSM dobbeltklikkes på DSM laget i dette tilfælde ”DSM Frederiksdal” 

6. Klik på ”-” 

7. Dobbeltklik på DTM laget i dette tilfælde ”DTM Frederiksdal” 

8. Ved ”Output format” vælges formatet ”GeoTIFF”. 
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9. Tjek at der står ”Expression valid” nederst i vinduet. Hvis ikke så kontroller at der er valgt to ”Raster 

bands” og en ”Operator”. 

10. Klik på ok. 
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Du har nu den færdige nDSM. 

 

Farvelægning af nDSM’en efter højde fremhæver højdeforskellen i vegetationslaget. Kortet kan bruges til 

litrering i forbindelse med produktion af nye skovkort. 
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Bilag 9 - Import af centerpunkter for plots fra regneark til Qgis 
For at importerer koordinater for plots fra et regneark til Qgis så følg vejledningen i nedenstående link. 

http://www.qgistutorials.com/en/pdf/importing_spreadsheets_csv_letter.pdf  

OBS!! Det er vigtigt at punkterne åbnes i projektionen: UTM32N /ETRS 89. 

OBS!! Punkterne der ses i Qgis ligger i en midlertidig fil. Gem dem som en .shp(shape fil). 

Jeg har importeret en fil med det beregnede data lavet på baggrund af det/den enkelte plot/prøveflade.  

Filen indeholder kolonnerne: PSU(prøvefladenummer), CROWNCV(kronedække), east(længdegrad), 

north(breddegrad), Afdeling(Område nummer), Litra(bevoksningsnavn),Hmax(højeste træ på 

prøvefladen),H100(gennemsnitshøjde af de 100 højeste træer pr. ha), Nha_plot(stamtal),Gha_plot(m² 

grundflade pr. ha), Vha_plot(m² stående vedmasse pr. ha), Dg_plot(diameter i brysthøjde), 

Hg_plot(grundflade vægtet højde)
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Bilag 10 - Konverter plot center koordinater til plot polygoner i Qgis 
1. Åben Qgis 

2. Åben Shape filen med plotpunkterne i. 

3. I menuen ”Vector” vælg menuen ”Geoprocessing Tools”, vælg værktøjet ”Buffer(s)”. 

 

4. Vælg filen med plotpunkterne i ”Input 

Vector Layer” 

5. Indtast radius på prøveflader i ”Buffer 

distance” i dette tilfælde ”15” meter 

6. Vælg placering og navn for outputfil i 

”Output shapefile”. 

7. Klik ”Ok” 

8. Vælg ”UTM32N / ETRS89” i boksen 

”Projections” 
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Resultatet er et kort med prøvefladernes placering i den rigtige størrelse. 
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Bilag 11 - Klip nDSM med Plot polygoner 
1. Åben Qgis. 

2. Åben rasterlaget ”nDSM Frederiksdal” og vektorlaget ”Plots_Frederiksdal”. 

3. I menuen ”Raster” vælges menuen ”Extraction”, heri vælges værktøjet ”Clipper” 

 
4. I ”Input file” vælges ”nDSM Frederiksdal”. 

5. I ”Output file” vælges placering og filnavn for den klippede nDSM. Jeg gemmer filen i samme 

mappe som ”nDSM Frederiksdal” og kalder den ”nDSM Frederiksdal_Plots”. 

6. Jeg vælger ”Mask layer” og vælger ”Plots_Frederiksdal” som laget der skal klippes imod. 

 

7. Klik ”Ok” 
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Resultatet er nDSM Frederiksdal der er klippet ud så det er data for prøvefladerne der er takseret som er 

tilbage. 
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Bilag 12 - Beregn gennemsnitshøjde på pixels i nDSM Frederiksdal_Plots 
1. Åben Qgis 

2. Åben rasterfilen ”nDSM Frederiksdal_Plots” og vektorfilen ”Plots_Frederiksdal”. 

3. I menuen ”Raster” findes menuen ”Zonal statistics”, heri vælges værktøjet ”Zonal statistics”. 

 

Vinduet ”Zonal Statistics” åbner. 

4. I ”Raster layer” vælges ”nDSM Frederiksdal_Plots”. 

5. I ”Polygon layer containing the zones:” vælges ”Plots_Frederiksdal” 

6. I “Output column prefix” indtastes det ønskede 

”kendenavn” eller ”fornavn” på kolonnerne som 

beregnes for polygonerne. Værdierne der 

beregnes kan ikke ændres det er kun et navn til at 

se hvor beregningerne kommer fra. Jeg vælger at 

skrive ”nDSM”. 

7. Klik ”Ok”. 

 

Tilsyneladende sker der ikke noget ved at klikke ”Ok” 

andet end at vinduet forsvinder. 

8. Åben ”Attribute table – Plots_Frederiksdal” ved at klikke på ikonet ”Attribute table” som er at finde 

øverst i skærmen i Qgis, med mindre du har rykket rundt på menuerne. 

 

Til højre i ”Attribute table – Plots_Frederiksdal” ses 3 nye kolonner med navnene nDSM 

 



29 
 

Bilag 13 - Eksport af attribut tabel til excel 
Eksport af attribut tabel fra Qgis er nødvendigt for at kunne lave analyser af det beregnede data. Eksporten 

kan gøres med pluginnet ”XY tool” som kan downloades i ”Manage and Install Plugins”. 

1. Åben qgis 

2. Åben filen med attribut tabel der skal eksporteres 

3. I menuen ”Plugins” findes ”Manage and Install 

Plugins”. 

4. Søg efter ” Xytools” 

 

5. Klik på værktøjet og klik ”install” 

6. Når det er installeret findes værktøjet i bunden af menuen ”Vector” 

7. Vælg ”Save attribute table as Excel file” 
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8. De ønskede kollonner vælges. I dette tilfælde ønsker jeg en sammenligning med højder så jeg 

markerer kollonner med Hg, H100 og Hmax, koordianaterne for prøvefladerne så jeg kan 

identificere dem, og de tre nye kollonner; nDSMcount, nDSMsum og nDSMmean.  

9. Klik ”OK” 

10. I boksen ”Please save excel file as…” vælges navn og placering for den nye excel fil. 
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Bilag 14 - Farvelægning af .TIF filer, f.eks DTM, DSM og nDSM i Qgis 
I denne vejledning vil jeg vise hvordan man kan justere farverne på .TIF filer i Qgis. 

1. Åben Qgis 

2. Åben den ønskede fil. Jeg har valgt at åbne ”DTM Frederiksdal” 

 

3. Dobbeltklik på laget i vinduet ”Layers” 

4. Boksen ”Layer Properties – DTM Frederiksdal” åbnes. I fanen ”Transparancy” kan transparensen af 

laget justeres hvis man f.eks. ønsker at kunne se et Ortofoto igennem laget.  
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5. I fanen ”Style” kan ændres i bl.a. ændres i farvelægningen af laget. 

6. Ønskes farvelægning i stedet for sort/hvid ændres ”Render Types” til Singleband Pseudocolor” 

7. Ønskes farvelægning af terrænmodellen skarpt opdelt langs højdekurverne i stedet for glidene 

ændres ”Color Interpolation” til ”Diskrete” 

8. Under ”Generate new color map” vælges de farver modellen skal farvelægges i, f.eks. RdYBu(Rød-

Gul-Blå). 

9. Er farvelægningen modsat af det ønskede resultat sættes kryds i ”Invert”. 

10. For at farvelægge alle punkter skal ”Min/Max values” og ”Actual(slower)” markeres under ”Load 

min/max values”. Gør man ikke dette vil de højeste og lavest 2% af punkterne ikke blive farvelagt 

og resultatet bliver en ufarvelagt sø i en lavning eller en bakketop uden farve. 

11. Ønsker man et specielt antal højdeintervaller, kan ”Mode” indstilles til ”Equal interval” hvorefter 

antallet af intervaller indstilles i ”Classes”. 

12. Klik på ”Classify” for at få ruden til at vise de valgte indstillinger under ”Value”, ”Color” og ”Label”. 
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13. Når du er tilfreds så klik på ”Ok”. Og se modellen farvelagt efter dine indstillinger. Det kan altid 

laves om hvis du ikke er tilfreds. 

De hvide felter midt i billedet skyldes den forkerte indstilling i ”Load min/max values”. Blå er højest og rød 

er lavest. Det virker ulogisk så jeg sætter x ud for ”Invert” i ”Generate new color map”. 

 
Det færdige kort med blå som det laveste terræn og rød som det højeste. Kortet kan f.eks. bruges til at få et 

hurtigt overblik hvilke lokaliteter der ligger beskyttede for vestenvinden eller se hvor chancen er størst for 

at frost ligger sig. 
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OBS!! Ved farvelægning af nDSM som skal bruges til litrering skal der markeres i ”Comulative count cut” og 

justeres på procent satserne så der vises forventede gennemsnitshøjder og ikke maks højder. For ”nDSM 

Frederiksdal betyder en justering fra 100% til 99,9% en ændring i farvelagt data fra 39,4 meter til 31,1 

meter. Det betyder meget for hvor nemt det er at se forskel på litra. Se nedenfor. 
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Bilag 15 - Lav en Hillshademodel på baggrund af DTM i Qgis 
Når du har produceret en rå DTM er den ikke særligt anvendelig. Den siger godt nok en hel del om 

landskabets konturer under vegetationsdækket, men de nye laserscanninger gør det muligt at få et meget 

detaljeret indtryk af skovbunden, hvis man laver en hillshademodel af sin DTM. Det er i alt sin enkelthed en 

beregning af hvor der er skygge hvis man sætter en lyskilde på modellen. Det smarte er at vi selv kan vælge 

vinklen og højden på lyskilden således at den får så mange af terrænets detaljer til at fremstå tydeligt. 

1. Åben Qgis 

2. I menuen ”Raster” finder du menuen ”Terrain Analysis” som gemmer funktionen ”Hillshade”. 

 

3. I pop-up vinduet får du en række valg. I ”Elevation Layer” vælger du input filen til 

hillshademodellen. Vælg ”DTM Frederiksdal” 

4. I ”Output Layer” vælges navn og placering af 

hillshademodellen. Klik på ”…”. Gem hillshademodellen i 

en mappe i DTM mappen. Navngiv filen ”Hillshade 

Frederiksdal” efterfulgt af de indstillinger du har forsøgt 

i de næste felter. 

5. Indsæt ”0,25” i ”Z factor”, det giver et godt resultat. 

6. Sæt ”X” i ”Add result to project” 

7. Klik “OK” 

 

Det færdige produkt gør dig stand til at kunne erkende de fleste 

veje, kørerspor og grøfter på distriktet.



36 
 

 

 

Prøv at læg en halvtransparent DTM, farvelagt blå/rød ind over hillshade modellen. 



37 
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Bilag 16 - Beregning af terrænhældning i Qgis 
Er terrænet meget fladt og ønskes en fremhævning af eventuelle terrænspring, som hjulspor, grøfter og 

overkørsler kan det være en god ide at beregne terrænhældning. Det kan gøres med funktionen ”Slope” 

som beregner hældningen for hver pixel ved at sammenligne højden med 8 de tilstødende pixels. 

Resultatet bliver en .Geotiff fil med hældning for alle pixels, som kan farvelægges ud fra hældningen. 

Fremgangsmåden er som følger: 

1. Åben Qgis 

2. Åben ”DTM Frederiksdal” ved at gå i menuen ”Layer”� ”Add Layer”�”Add Raster Layer”. Herefter 

åbner en ”Åbn mappe” som kendt i Windows. Find ”DTM Frederiksdal” og åben den. 

 

3. Gå ind i menuen ”Raster2, Find menuen ”Terrain Analysis” vælg funktionen ”Slope”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. I ”Elevation layer” vælg ”DTM Frederiksdal” 

5. I ”Output layer” tryk ”…” vælg placering for 

resultatet af beregningen. Navngiv filen, f.eks. 

Terrænhældning Frederiksdal”. 

6. I ”Output format” vælg ”Geotiff”. 

7. I ”Z factor” vælg 0,1 

8. Sæt ”X” i boksen ud for ”Add result to 

project” 

9. Klik ”ok” 
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Den rå slope ligner et spindelvæv, 

men veje og grøfter fremstår 

tydeligt. Flere detaljer fremkommer 

ved finjustering af farverne, men 

det er vigtigt at vælge ”min/max” i 

”Load min/max values” når du 

alligevel er inde og justere farver i 

”Layer Proporties”. 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu mere udpræget end for hillshade modellen kan det være svært at se hvad der er bakker og huller. 

Derfor kan en halvtransparent DTM, farvelagt i hvid til rød hvor rød er det højeste, være en stor hjælp hvis 

den ligges ovenpå slope kortet. Alle detaljer i kortet kommer frem og det er nemt at skille bakker fra huller. 
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Bilag 17 - LAStools 
LAStools er en programpakke til behandling af .LAZ /.LAS filer som er filformatet punktskyen, resultatet af 

en laserscanning, gemmes i. LAStools kan downloades og bruges gratis i en prøve version til ikke-

kommercielt brug. Ved store filer med mange punkter indsætter programmet automatisk små 

unøjagtigheder eller eller en stripe tværs over området med værdien null. Det gøres for at forhindre 

kommercielt brug uden licens. En komplet licens koster 5000 euro. 

Der bliver ofte lavet ændringer og rettet småfejl i lastools, hvorfor det kan anbefales at downloade den 

nyeste udgave hvis der går et stykke tid imellem brug. 

LAStools består af flere programmer som kan bruges som plugins i bl.a. Qgis. De kommer også med egen 

GUI(Graphical user interface(Grafisk brugerflade)) så de kan bruges uafhængigt af andre programmer. 

Brugerfladen er ret simpel og upoleret så det tager lidt tid at ”komme ind” i programmet, men når først 

man lærer at bruge det er det ret nemt og programmerne minder meget om hinanden. 

 I de kommende vejledninger er programmerne anvendt som selvstændige programmer i egen GUI, hvilket 

klart er en fordel da der er flere funktioner tilgængelig, og koden som programmerne behandler inputtet 

med er synlig. Den synlige kode gør det nemt og hurtigt at se om de ønskede handlinger er blevet valgt i 

programmerne. 

Programmet er anvendt indenfor en bred vifte af brancher så står du med et specifikt problem er der ofte 

hjælp at hente med en engelsk søgning på google. Svarene der kommer frem er oftest i forums men der 

findes også videnskabelige artikler hvor Lastools er omdrejningspunktet. 

Martin Isenburg der en af skaberne af lastools er meget aktiv på de sociale medier facebook og twitter. På 

youtube har han en kanal hvor han deler klip og vejledninger til brug af lastools: 

https://www.youtube.com/channel/UCN3J8TSkNtwmOYOkHxZcJIg  

Information om programmerne kan findes i menuen ”lastools” på hjemmesiden: 

http://rapidlasso.com/lastools/  
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Bilag 18 - LAStools Brugerflade 
Vejledning er lavet til styresystemet Windows hvorfor det kan se anderledes ud i styresystemet MAC.  

I mappen ”lastools” på C drevet ligger mappen ”bin” hvori alle programmerne kan startes ved at 

dobbeltklikke på .exe filen. De enkelte programmer er beskrevet i _README.txt filerne der hedder det 

samme som programmerne. 

Eksempel: 

Ønskes information om programmet lasheight åbnes filen ”lasheight_README.txt”. 

Vil du starte programmet ”lasheight” åbnes filen ”lasheight.exe”. 

Brugerfladen som ses på billedet herunder er den samme for alle lastools programmerne. Menuerne 

markeret med rødt, i venstre side og øverst til højre er de samme i alle programmerne. Menuerne nederst 

til højre er program specifikke, men opbygningen er den samme. 

 

Nederst til venstre kan ses fordelingen af antal punkter anhængig af hvilket nummer return de er 

registreret som. Nyttig information til at sikre at data er filtreret korrekt. 
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I menuen til venstre findes 5 menuer: ”Browse”, ”filter”, ”transform”, 

”projektion” og ”overlays”. 

I ”browse” vælges fil(er) der skal bearbejdes, input filen. For at finde en fil er 

det nødvendigt at kende placeringen af filen på din harddisk. I vejledningen har 

jeg haft data liggende i en mappe på C-drevet, men man kan med fordel ligge 

dem i en mappe i mappen ”bin” hvor lastools programmerne også ligger. På 

den måde kommer mappen til at ligge fremme når menuen ”browse” åbnes, 

som det kan ses med mappen ”\blast”. 

Ligger filen på C, eller D drevet kan den findes ved at skriver C eller D i vinduet 

”directory” og klikke ”go”. Herved søges filer og mapper i det valgte drev 

hvorefter man kan finde dem på den valgte placering. 

Søges kun en særlig filtype f.eks. en ”.las” fil kan markeringen fjernes ved de 

andre filformater. 

I ”filter” kan punktskyen sorteres eller filtreres på forskellige måder. I ”by 

coordinates” kan data i filen med x, y eller z koordinat over eller under en 

valgt værdi. F.eks. kan filerne for Frederiksdal klippes med ”drop_y_below” 

61.86301319 da det er sydgrænsen for det bevoksede areal. I ”by classification 

or return” kan punkterne sorteres efter klassifikation eller nr. ekko. F.eks. er 

terræn punkter klasse 2, og høj vegetation klasse 5. Første ekko er oftest 

trækroner eller tage, og sidste ekko er oftest terrænet. I ”by various criteria” 

kan vælges at filtrere efter bl.a. intensitet, scanningsvinkel og 

scanningstidspunkt. For alle tre menuer gælder at der skal 1. vælges et filter, 

2. tastes en værd og 3. trykkes ”ad”. Der kan vælges flere filtrer. 

I ”transform” kan informationerne der hæftet til det enkelt punkt ændres. Jeg 

har ikke stødt på et problem hvor det har været nødvendigt at ændre 

værdierne endnu, så jeg vil ikke beskrive menuen yderligere. 

I ”projection” vælges horisontal og vertikal projektion som er afhængig af den 

geografiske zone projektet ligger i. Det meste af Danmark på ligger i UTM 

zone 32, kun Bornholm ligger i zone 33. Wgs 84 er koordinat systemet som 

GPS systemet bruger. Det er ikke et problem hvis wgs84 ikke indtastes, da 

koordinatsystemet er indlejret i punktsky i forvejen. 

”overlays” har jeg ikke brugt så jeg forklarer ikke hvad denne menu kan 

bruges til. 
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I højre side af brugerfladen kan vælges om der skal arbejdes på en eller flere af de 

filer der er markeret i ”browse”. Ønskes kun en fil af gangen markeres ved 

”selected file only”, ønskes alle markerede filer bearbejdet på en gang markeres 

”process all files”. Ønskes de bearbejdede filer kombineret til en fil, markeres i 

”merge files into one”. Ved bearbejdning af mange filer, med mange punkter 

crasher programmet, ligeledes gør det hvis filerne skal kombineres. Jeg antager at 

det er en af fejlene der bevidst er lagt ind i de gratis prøve versioner som 

motivation for at købe en licens. 

I ”output” vælges placering, appendix og filnavn. Da filerne der downloades fra 

www.download.kortforsyningen.dk er navngivet med reference til det geografiske 

område de dækker er det en fordel at bruge det navn de har i forvejen og tilføje et appendix til navnet. 

F.eks. filen 6186_714.laz normaliseres og tilføjes appendixet _norm. Output filen hedder altså 

6186_714_norm. 

Ved at klikke ”VIEW” åbner en simpel viewer hvori den valgt fil kan ses. 
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Bilag 19 - Normalisering af LAZ filer i lasheight 
Normalisering betyder at i stedet for at højden på 

pixelen er beregnet ud fra højden over 

havoverfladen(DVR90) så beregnes højden ud fra 

højden over terræn. Dette kræver at data sættet er 

klassificeret, og det er DHM/punktsky når det 

downloades fra www.download.kortforsyningen.dk. 

Formålet med normalisering er at frasortere den 

forstyrrelse der er fra terræn højden når man vil 

analysere på vegetationslaget. Simpel farvelægning 

ud fra vegetationshøjden er ikke mulig da 

terrænhøjden også tages med i betragtningen. 

1. Åben lasheight 

2. Åben den ønskede fil i ”browse” 

3. Indstil den korrekte projektion i ”projection” 

4. Vælg placering og appendix for output i ”output”. 

5. Markér ved ”ground points” i ”compute height above” 

6. Marker ved “replace z” 

7. Vælg “laz” i “format:” 

8. Klik “RUN” 

9. Kontrollér at koden der står I vinduet “RUN” indeholder delene (-

replaze_z), (-odix”_norm”), (-olaz),(- utm 32N) og (-vertical_wgs84).  

De øvrige dele af koden er; navn på programmet (lashegiht) og input fil(-i 

”C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ\1km_6186_714”) 

10. Klik ”START” 

Den færdige fil åbnes i Fugroviewer og det kan ses at terrænet nu er fladt. 

 

 

 

Figur 1: Almindelig punktsky. Terrænets variation har betydning 

for højden af kronetaget. 
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Bilag 20 - Analyser af normaliseret punktsky med lascanopy 
Lascanopy kan lave forskellige skovbrugsrelaterede analyser af .laz filer. For at få træhøjderne og ikke 

trætoppens højde over jorden skal data være normaliseret som beskrevet her over. 

Lascanopy laver statistik på punktskyen og kan f.eks. beregne kronedækket i procent eller som decimaltal 

ud fra tætheden af punkter over en hvis højde. Den kan også beregne percentiler for punkthøjden. F.eks. 95 

percentilen som ifølge litteraturen er sammenfaldende med gennemsnithøjden. Endelig kan programmet 

lave beregningerne for specifikke områder ved at indsætte en .SHP fil med polygoner der repræsenterer 

prøveflader eller hele bevoksninger. 

I dette eksempel vil jeg beregne 90, 95 og 99 percentilerne for punkthøjden. 

1. Åben ”lascanopy” 

2. Åben den ønskede fil i ”browse” i dette tilfælde den normaliserede .laz fil 

”1km_6186_714NORM.laz 

3. Hvis ikke projektion er indstillet indstilles den. 

4. Vælg navn og placering til filen. Jeg kalder den ”6186_714_norm_95p” 

5. Ud for ”lop” markeres med flueben. Shape filen med polygoner for 

prøvefladerne vælges i browse vinduet der åbnes ved at klikke på ”…” 

6. Menuen percentiles åbnes, og der markeres ved p90, p95 og p99. 

Hvis alle menuer er åbne rykker ”RUN” knappen ned og behandlingen af filerne kan 

ikke startes. Tryk på ”-” ud for de åbne menuer for at lukke den. De valgte funktioner 

køres selvom menuerne lukkes. 

7. I format vælges CSV. Som kan læses i excel. 

8. Klik ”RUN” 

9. Kontroller at de ønskede funktioner er valgt. 

10. Klik ”Start” 

For let at kunne huske hvilke funktioner der er valg kan man trykke ”COPY” før der 

trykkes ”START”. ”Koden” kopieres til udklipsholderen og kan indsættes og gemmes i 

et dokument til senere brug. 
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Lasheight: 

lasheight -i "C:\Frederiksdal Punktsky\LAZ\1km_6187_717.laz" -replace_z -odir "C:\Frederiksdal 

Punktsky\LAZNORM" -odix "NORM" -olaz -utm 32N 

Normalisering og filtrering til first return af LAZ filer: 

lasheight -i "C:\Frederiksdal Punktsky\LAZ\1km_6186_715.laz" -first_only -replace_z -odir "C:\Frederiksdal 

Punktsky\LAZ_first" -odix "Norm_first" -o "6186715.laz" -utm 32N  

 

højdemåling 95 percentile og kronedække: 

lascanopy -i "C:\Frederiksdal Punktsky\LAZNORM\1km_6186_714NORM.laz" -lop "C:\Frederiksdal 

Punktsky\plot test.shp" -cover_cutoff 1.37 -cov -dns -height_cutoff 1.3 -min -max -avg -std -p 95 -odir 

"C:\Frederiksdal Punktsky\p95" -o "6186714_95p.csv" -utm 32N 

højdemåling 90,95 og 99 percentil og kronedække over 1,37  

lascanopy -i "C:\Frederiksdal Punktsky\LAZNORM\1km_6186_717NORM.laz" -lop "C:\Frederiksdal 

Punktsky\plot test.shp -height_cutoff 1.3  -p 90 95 99 -odir "C:\Frederiksdal Punktsky\p95" -o 

"6186717_95p.csv" -utm 32N  
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Bilag  21- Find den mest korrekte filtrering af punktskyen i forhold til 

højdemåling 
Herunder ses koderne til de forskellige filtreringer af filen 1km_6148_714NORM.lazforetage med lasheigt. 

LAS height 2_5 

lasheight -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZNORM\1km_6186_714NORM.laz" -keep_classification 5 -

keep_classification 2 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\Forsøg" -odix "2_5" -olaz -utm 32N 

Las height first 

lasheight -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZNORM\1km_6186_714NORM.laz" -odir 

"C:\Frederiksdal_Punktsky\Forsøg" -odix "_first" -olaz -utm 32N 

LAS height first 2_5  

lasheight -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZNORM\1km_6186_714NORM.laz" -keep_classification 2 -

keep_classification 5 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\Forsøg" -odix "_first" -olaz -utm 32N 

Las height first 2_5_drop10 

lasheight -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZNORM\1km_6186_714NORM.laz" -keep_classification 5 -

keep_classification 2 -drop_below 10 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\Forsøg" -odix "_first_2_5_drop10" -

olaz -utm 32N 

LAS height 2_5_drop10 

lasheight -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZNORM\1km_6186_714NORM.laz" -keep_classification 5 -

keep_classification 2 -drop_below 10 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\Forsøg" -odix "2_5_drop10" -olaz -

utm 32N 
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Bilag 22 - Plot af forskellige filtreringer 
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Bilag 23 - R²-værdier 
Filter Højde Percentil Ligning R²-værdi 

norm_first H100 90 y = 0,0727x + 5,3202 0,7623 

norm_first_2_5 H100 90 y = 0,0687x + 6,4758 0,7379 

norm_first H100 95 y = 0,0675x + 7,5823 0,7341 

norm 2_5 H100 90 y = 0,0685x + 5,7777 0,7317 

norm_first_2_5 H100 95 y = 0,0664x + 7,9147 0,7264 

norm 2_5 H100 95 y = 0,0658x + 7,4618 0,7179 

norm_first H100 99 y = 0,0626x + 10,233 0,6970 

norm 2_5 H100 99 y = 0,0616x + 10,068 0,6758 

norm_first_2_5_drop10 H100 90 y = 0,0655x + 7,4953 0,6517 

norm_first_2_5 H100 99 y = 0,0584x + 11,424 0,6372 

norm 2_5_drop10 H100 90 y = 0,0614x + 7,9863 0,6154 

norm_first_2_5_drop10 H100 95 y = 0,0619x + 9,2525 0,6014 

norm_first_2_5_drop10 H100 99 y = 0,0613x + 10,666 0,5860 

norm 2_5_drop10 H100 95 y = 0,0596x + 9,348 0,5764 

norm 2_5_drop10 H100 99 y = 0,0599x + 10,629 0,5713 

norm_first Hg 90 y = 0,0589x + 10,285 0,6131 

norm_first_2_5 Hg 90 y = 0,0562x + 11,047 0,6041 

norm 2_5 Hg 90 y = 0,0559x + 10,372 0,5961 

norm_first Hg 95 y = 0,0548x + 12,174 0,5920 

norm_first_2_5 Hg 95 y = 0,054x + 12,404 0,5882 

norm 2_5 Hg 95 y = 0,0536x + 11,888 0,5834 

norm_first Hg 99 y = 0,0503x + 14,603 0,5518 

norm 2_5 Hg 99 y = 0,0503x + 14,189 0,5515 

norm_first_2_5_drop10 Hg 90 y = 0,0544x + 11,651 0,5504 

norm 2_5_drop10 Hg 90 y = 0,0516x + 11,75 0,5314 

norm_first_2_5 Hg 99 y = 0,048x + 15,246 0,5277 

norm_first_2_5_drop10 Hg 95 y = 0,0521x + 13,023 0,5213 

norm 2_5_drop10 Hg 95 y = 0,0505x + 12,89 0,5072 

norm_first_2_5_drop10 Hg 99 y = 0,0505x + 14,65 0,4873 

norm 2_5_drop10 Hg 99 y = 0,0499x + 14,399 0,4854 

norm_first Hmax 90 y = 0,0703x + 4,5349 0,6893 

norm_first Hmax 95 y = 0,0653x + 6,8332 0,6653 

norm_first_2_5 Hmax 90 y = 0,0661x + 5,8107 0,6618 

norm_first_2_5 Hmax 95 y = 0,0642x + 7,1883 0,6576 

norm 2_5 Hmax 90 y = 0,0658x + 5,1594 0,6530 

norm 2_5 Hmax 95 y = 0,0635x + 6,7926 0,6462 

norm_first Hmax 99 y = 0,0607x + 9,5022 0,6343 

norm 2_5 Hmax 99 y = 0,0596x + 9,4017 0,6112 

norm_first_2_5_drop10 Hmax 90 y = 0,0626x + 6,9881 0,5762 

norm_first_2_5 Hmax 99 y = 0,0561x + 10,886 0,5695 

norm 2_5_drop10 Hmax 90 y = 0,0583x + 7,6168 0,5371 

norm_first_2_5_drop10 Hmax 95 y = 0,059x + 8,819 0,5288 
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norm_first_2_5_drop10 Hmax 99 y = 0,0587x + 10,143 0,5211 

norm 2_5_drop10 Hmax 99 y = 0,0574x + 10,134 0,5071 

norm 2_5_drop10 Hmax 95 y = 0,0566x + 8,9979 0,5026 

  



55 
 

Bilag 25 - Koder for beregning af percentiler fra normaliserede first return 

filer 
Alle filerne filtreres til first returns med lasheight og der beregnes 90, 95 og 99 percentiler med lascanopy 

6186714_norm_first 

lascanopy -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\6186714Norm_first.laz" -lop "C:\Users\mikkel 

mm\Documents\skovskolen\20. Bachelor projekt\Punkt sky\Plots_Frederiksdal.shp" -cover_cutoff 1.37 -

height_cutoff 1.3 -p 90 95 99 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\LAZ_first_per" -o 

"6186714_first_per.csv" 

6186715_norm_first 

lascanopy -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\6186715Norm_first.laz" -lop "C:\Users\mikkel 

mm\Documents\skovskolen\20. Bachelor projekt\Punkt sky\Plots_Frederiksdal.shp" -cover_cutoff 1.37 -

height_cutoff 1.3 -p 90 95 99 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\LAZ_first_per" -o 

"6186715_first_per.csv" 

6186716_norm_first 

lascanopy -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\6186716Norm_first.laz" -lop "C:\Users\mikkel 

mm\Documents\skovskolen\20. Bachelor projekt\Punkt sky\Plots_Frederiksdal.shp" -cover_cutoff 1.37 -

height_cutoff 1.3 -p 90 95 99 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\LAZ_first_per" -o 

"6186716_first_per.csv" 

6186717_norm_first 

lascanopy -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\6186717Norm_first.laz" -lop "C:\Users\mikkel 

mm\Documents\skovskolen\20. Bachelor projekt\Punkt sky\Plots_Frederiksdal.shp" -cover_cutoff 1.37 -

height_cutoff 1.3 -p 90 95 99 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\LAZ_first_per" -o 

"6186717_first_per.csv" 

6187714_norm_first 

lascanopy -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\6187714Norm_first.laz" -lop "C:\Users\mikkel 

mm\Documents\skovskolen\20. Bachelor projekt\Punkt sky\Plots_Frederiksdal.shp" -cover_cutoff 1.37 -

height_cutoff 1.3 -p 90 95 99 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\LAZ_first_per" -o 

"6187714_first_per.csv" 

6187715_norm_first 

lascanopy -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\6187715Norm_first.laz" -lop "C:\Users\mikkel 

mm\Documents\skovskolen\20. Bachelor projekt\Punkt sky\Plots_Frederiksdal.shp" -cover_cutoff 1.37 -

height_cutoff 1.3 -p 90 95 99 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\LAZ_first_per" -o 

"6187715_first_per.csv" 

6187716_norm_first 
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lascanopy -i "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\6187716Norm_first.laz" -lop "C:\Users\mikkel 

mm\Documents\skovskolen\20. Bachelor projekt\Punkt sky\Plots_Frederiksdal.shp" -cover_cutoff 1.37 -

height_cutoff 1.3 -p 90 95 99 -odir "C:\Frederiksdal_Punktsky\LAZ_first\LAZ_first_per" -o 

"6187716_first_per.csv" 
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Bilag 26 - FugroViewer 
Gratis program til visualisering af bl.a. .tiff og .laz filer 

Download link: http://www.fugroviewer.com/request/default.asp  

På side 2 til 5 dokumentet der kan downloades på nedenstående link er en beskrivelse af funktionerne i 

programmet: http://www.interpine.co.nz/UOC%20LiDAR%20LAB/Lab.pdf  

 

 

 


