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Sveaskog jagar granbarkborrar från rymden - unik teknik
möjliggör snabb hantering av drabbad skog
Stora skogsarealer och värden förstörs varje år av granbarkborren. Enligt Skogsstyrelsens
uppskattning förstördes under 2018 totalt 3-4 miljoner kubikmeter skog. Nu lanserar Sveaskog
och IT-företaget Sogeti en unik lösning som tidigt visualiserar granbarkborrens framfart i skogen
och möjliggör snabb hantering av drabbad skog.

Enligt Skogsstyrelsen är fjolårets angrepp det största hittills. Under gynnsamma förhållanden för granbarkborren, med en varm och torr
sommar även 2019, kan skadorna mångfaldigas. Skogsstyrelsens nybildade krisgrupp, med representanter från skogsbruket, länsstyrelserna
och Skogsstyrelsen, uppskattar att årets angrepp i värsta fall kan uppgå till cirka 12,5 miljoner kubikmeter angripen skog. Med dagens
virkespriser motsvarar det ett virkesvärde på över sex miljarder kronor.

Sveaskog, som äger 14 procent av Sveriges skogar och därmed är landets största skogsägare, har inlett ett samarbete med IT-företaget
Sogeti och utvecklat en lösning för att kunna följa, visualisera och förhindra granbarkborrens framfart. Lösningen bygger på Sogetis Geo
Satellite Intelligence, som använder artificiell intelligens, satellitbilder och avancerade algoritmer för att ta fram detaljerade kartor som
visualiserar granbarkborrens framfart i skogen.

─ Sogeti har med vår lösning kunnat peka ut områden där skogen angrips just nu och successivt pekat ut nya härdar. Vi har vid ett flertal
tillfällen kunnat verifiera med drönare, att de härdar av barkborreangrepp som identifierats stämmer till hundra procent. Med satellitdata kan vi
nu synliggöra barkborrarnas framfart och varna för nya härdar, och vi kan snabbt hantera drabbad skog och minska spridningen, säger
Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

När temperaturen uppnår 18-20 grader svärmar granbarkborren. Från att tidigare ha svärmat 1-2 gånger per år förutspås antalet öka till tre
svärmningar i år i Europa. Vid varje svärmning sprider sig granbarkborren tiofalt.

─ Vi behöver snabbt skydda den svenska skogen, som redan förra året drabbades hårt av granbarkborreangrepp, och som kan slå ännu
hårdare i år. Vår Geo Satellite Intelligence-lösning, som många branscher kan ha stor nytta av, har specialanpassats för skogsnäringens
barkborreproblem och ger snabbt järnkoll på de härdar som finns i skogen. Eftersom vi använder satellitbilder kan vi på ett effektivt sätt täcka
hela Sverige. Vi är mycket stolta över att kunna bidra till att rädda den svenska skogen, säger Mona Holmström, kundansvarig på Sogeti i
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Umeå.

Se video om hur Sveaskog "jagar" granbarkborren.
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SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen
som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt
som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se


