Drönare
inspiration till
grön innovation
Sökande

Skogsstyrelsen
“Med drönare i skogsbruket finns det
möjlighet att tillgängliggöra skogen
och skapa bättre planering för
åtgärder i skogsbruket. Det finns
behov av att visa och förenkla
tekniken kring drönare för skogsägare
och skogsföretag och på så sätt skapa
ringar på vattnet och bidra till nya
idéer kring hur denna teknik kan
användas”.

Projektets syfte
Projektets syfte har varit att bidra till att
skynda på utvecklingen av användandet
av drönare så att befintlig teknik
används på bred front inom
skogssektorn och skapar en utveckling
av tekniksektorn.

Projektets mål
Målet med projektet har varit att
åstadkomma ökad användning av
drönare inom skogsbruket, där
fristående nätverk och företag själva
driver på användningen och den
fortsatta utvecklingen. Mål har också
varit att anordna
inspirationsföreläsningar,
reflektionsövningar och konferenser.

Resultat

575 856 kr

Projektstöd
134 kr från
Landsbygdsfonden eftersom styrelsen ansåg
att projektet kan innebära en
kompetenshöjning inom skogsnäringen och
många olika företag kommer att få ta del av
projektet, vilket kan leda till nya affärsidéer på
landsbygden.
Totalt beviljat belopp var 627

51 278 kr
LAG-pott



Projektet har genomförts i 3 steg där man har anordnat föreläsningskvällar
för att inspirera deltagarna till att använda teknik. Även fältbesök har
gjorts där deltagarna har fått testa att flyga drönare. Två konferenser
har också genomförts för att spridda kunskap.



Projektets aktiviter har bidragit till att projektets budksap har nått 3000
besökare och många journalister främst genom Elmia Wood. “Medias
och skogsägarnas intresse har varit över förväntan”.



“En rolig erfarenhet från projektet är att det inte är ungdomarna som var
mest intresserade av att använda drönare i skogsbruket utan de drivande
investerarna är snarare äldre personer 60+ som inte tycker att de köper
en teknisk pryl, utan snarare en förmåga att kunna flyga över sin egna skog.”

Vad händer nu efter projektets slut?
“Genom projektet använder nu flera skogsföretag drönare i sin verksamhet, men
även som verktyg för att inspirera och locka nya användare. Skogsstyrelsen har
även valt att internt förlänga drönarprojektet för att fortsätta utveckla konceptet
som stöd för skoglig användning, såväl internt som externt.”
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