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This paper examines the suitability of the three remote sensing methods most commonly used in ar-
chaeological surveying for monitoring cultural heritage. Through case studies we briefly present the
various ways in which aerial photography, satellite imaging and airborne laser scanning have been
used to date in cultural heritage management and research. We then compare the methods and dis-
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1. Innledning
Kulturlandskapet står sentralt i forsknings-
og utredningsarbeidet til Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU). Dette omfat-
ter både landskapshistoriske analyser og ut-
vikling av metoder for dokumentasjon og
overvåking av kulturminner og kulturland-
skap samt utvikling av prognoser for hvor
kulturminner finnes i landskapet. Gjennom
de siste 10 – 15 årene har både GIS og fjern-
målingsteknikker i økende grad blitt tatt i
bruk innenfor arkeologi og kulturminne-
vern. I regi av Norsk institutt for skog og
landskap gjennomføres det eksempelvis et
omfattende nasjonalt overvåkingsprogram
som kartlegger endringer i jordbrukets kul-
turlandskap – det såkalte 3Q-prosjektet som
også omfatter overvåking av kulturminner
(Dramstad et al. 2003). Dette prosjektet ba-
serer sin datainnhenting på bruken av flybil-
der.

NIKU har i sitt fjernmålingsarbeid særlig
fokusert på utvikling av analyseverktøy for
dokumentasjon, overvåking og prediksjons-
modellering (Barlindhaug et al. 2006, 2007,
Risbøl et al. 2006, 2007, Skar et al. 2003). I
denne artikkelen presenterer vi ulike eksem-

pler på metoder for fjernmålingsbasert kart-
legging og overvåking av kulturminner og
kulturlandskap ved bruk av flybildeanaly-
ser, satellittbildeanalyser og flybåren laser-
skanning. De ulike metodene presenteres og
deres styrker og svakheter i forhold til miljø-
overvåking diskuteres med utgangspunkt i
praktisk erfaring og presentasjon av case-
studier som omfatter ulike kulturminnety-
per og landskapstyper. 

2. Overvåking, overvåkingsbehov og 
overvåkingsproblematikk
Innenfor kulturminnevernet er miljøovervå-
king et godt hjelpemiddel i dagens politikkut-
forming bl.a. for å kunne følge opp nasjonale
mål for kulturminnepolitikken slik de er ned-
felt i Stortingsmelding nr. 16: Det årlige tapet
av verneverdige kulturminner og kulturmiljø-
er som følge av at de fjernes, ødelegges eller for-
faller, skal minimaliseres. Innen 2020 skal ta-
pet ikke overstige 0,5 prosent årlig (Miljøvern-
departementet 2004-2005).

Med miljøovervåking forstår vi en kunn-
skapsinnhenting om kulturminner og kul-
turlandskapers tilstand som grunnlag for å
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påvise endringer av disse i tid og rom. Å inn-
hente tilstandsdata fra samme objekt eller
område med tidsmessige intervaller er et
bærende element i miljøovervåking. Kombi-
nert med analyser av hvilke årsaker som lig-
ger til grunn for endringene, gir den samlete
kunnskapen et grunnlag for å forstå virknin-
ger eller effekter av en utvikling og mulighe-
ten for å rette opp, eller forebygge, en uøn-
sket utvikling.

Kulturminner og kulturlandskaper er sår-
bare verdier som er under konstant press
som følge av et sammensatt sett av påvir-
kningsfaktorer som favner alt fra naturlige
nedbrytingsprosesser, via direkte menneske-
lig påvirkning i form av arealbruksendring
til klimaendringer i en generell samfunnsut-
vikling preget av vekst og globalisering. En
av styrkene ved miljøovervåking er mulighe-
ten for å rapportere umiddelbare endringer
samtidig som den er et egnet verktøy til å
fremskrive endringstendenser.

3. Flybilder
3.1 Bruk av flybilder i arkeologi og 
kulturminnevern
Flybilder har blitt produsert siden flyvin-
gens tidlige historie, og er en nyttig kilde til
historiske data ved overvåkning av kultur-
landskap og kulturminner. Tradisjonelt sett
har flybilder vært brukt til to formål innen
arkeologien, henholdsvis for å sikre at kjente
kulturminner har fått en korrekt plassering
på kart og som metode for påvisning av ikke-
synlige kulturminner i dyrket mark.

I samarbeide med Statens kartverk har
landsdelsmuseene foretatt systematiske re-
gistreringer som har resultert i at kjente au-
tomatisk fredete kulturminnene er avmer-
ket på økonomisk kartverk (ØK-kart). Arbei-
det foregikk fra 1963 og frem til 1990-tallet.
Dette arbeidet var svært ressurskrevende
fordi det innebar at områdene ble systema-
tisk gjennomsøkt for å finne kulturminner
som så ble registrert og avmerket på flybil-
der. Flybildene med avmerkninger ble over-
sendt kartverket for videre konstruksjon til
ØK-kart. Metoden for kulturminneregistre-
ringer i forbindelse med produksjon av ØK-
kart er omtalt i et tidligere nummer av Kart
og Plan (Skjelsvik 1969).

Flybilder kan være enten skråfoto-, verti-
kal- eller ortofoto-opptak. Skråfoto er foto-
grafert med en skrå vinkel i forhold til mar-
koverflaten. Vertikalfoto er fotografert lodd-
rett ned mot markoverflaten. Ortofoto er
rektifiserte vertikalfoto, dvs. at justeringer
av fotografiet er utført, bl.a. for å kompense-
re for radiell forskyvning på grunn av høyde-
forskjell, og fotografiet er georeferert. Til
kartfesting av kulturminner er det først og
fremst vertikalfoto som har vært benyttet.

Skråfoto benyttes derimot i arkeologien til
påvisning av overpløyde kulturminner i dyr-
ket mark gjennom vegetasjonsanalyse (For-
seth 2007). Formålet med en slik kartlegging
er å påvise såkalte vegetasjonsmerker i dyr-
ket mark. Vegetasjonsmerker viser spor et-
ter bl.a. overpløyde gravminner, hustufter og
veier. Årsaken til at ikke-synlige kulturmin-
ner som ligger skjult under markoverflaten
kan være synlige på flyfoto er at kulturmin-
ner gir vegetasjon andre vekstbetingelser
enn den omkringliggende vegetasjon. Denne
forskjellen i vekstlighetens høyde og tørke-
bestandighet gjør at det avtegnes mønstre i
vegetasjonen over kulturminnene som ellers
ikke er synlige på overflate. Disse mønstrene
sees tydeligst på flybilder. Metoden ble tatt i
bruk i Norge allerede på 1970-tallet (Haa-
valdsen 1976, 1983) og har etter det vært
sporadisk anvendt i arkeologien.

Skråfoto er derimot ikke like anvendbar i
analyse av arealendringer som vertikalfoto
og ortofoto. Som metode kan analyse av orto-
foto gi informasjon om arealbruksendringer
samt til en viss grad brukes til påvisning av
overpløyde kulturminner. For at arealbruks-
endringer skal kunne dokumenteres er det
nødvendig med opptak over tid slik at en
tidsserie etableres. I 2006 ble omløpsfotogra-
fering av hele Norge startet, og det første om-
løpet vil bli ferdigstilt i 2011. Omløpsfotogra-
feringen er finansiert av Statens kartverk,
Norsk institutt for skog og landskap, Forny-
ings- og administrasjonsdepartementet samt
Norge digitalt. I fremtiden vil det således
foreligge systematiske landsdekkende tids-
serier som kan analyseres med henblikk på
miljøovervåking blant annet av kulturland-
skap og kulturminner. En slik tilnærming vil
kunne kombineres med historiske flyfoto slik
at det etableres en tilbakeskuende tidsserie i
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overvåkningssammenheng. Ved å analysere
historiske data er det mulig å spore utvi-
klingstendenser som kan benyttes i en fram-
skrivningmodell i overvåkningen. Et eksem-
pel på en slik utviklingstendens er gjengro-
ing av setervoller. Omleggingen av husdyr-
holdet i Norge har ført til at seterdriften opp-
hører og mange setrer endrer bruk for ek-
sempel til fritidsboliger. Dette fører til at
tidligere beitemark ikke lengre holdes i
hevd. Ved å analysere historiske flyfoto er
det mulig å etablere en tilbakeskuende tids-
serie som viser vegetasjonsendringer rundt
setervoller. I andre case-studier vil andre
arealbruksendringer enn gjengroing være
relevante. Som for eksempel nydyrkning el-
ler fortetting av infrastruktur/bebyggelse.

3.2 Case
I den senere tid har anvendelse av romlige
analyser blitt lettere på grunn av GIS-pro-
gramvare og datamaskiners økte regnekraft.
Dette har muliggjort anvendelsen av regne-
kraftkrevende programvareløsninger og sto-
re datamengder. Det er særlig to tilnærmin-
ger til flyfotoanalyse som vil være viktige i ti-
den fremover, arealklassifisering ved hjelp
av segmentering og pixel-klassifisering samt
mønstergjenkjenning av kulturminner. Defi-
niens programvare (se nedenfor) har blitt
anvendt til arealklassifisering i overvåkings-
prosjektet DEMOTEC - et nylig avsluttet
EU-finansiert prosjekt som har utarbeidet et
overvåkningsverktøy til overvåkning av kul-
turarv på flere skalanivå. Valg av metode av-
henger av hvilket skalanivå som overvåkes. I
det nedenstående refereres det til en analyse
utført på kulturmiljø-nivå i prosjektet ved
hjelp av programvaren Definiens (Skar et al.
in press).

Definiens
Definiens er laget med henblikk på å seg-
mentere og klassifisere billedopptak, og pro-
gramvaren benyttes oftest på satellittbilder.
Programvaren kan imidlertid benyttes på
alle typer bilder, og brukes bl.a. i medisinsk
forskning ned på et skalanivå hvor cel-
lestrukturer med mer analyseres. Program-
varen er også godt egnet til klassifisering og
analysering av flyfoto og satellittopptak. Me-
toden som anvendes er basert på at bildet

brytes opp eller segmenteres i piksel-grup-
per, som siden kan klassifiseres på bakgrunn
av celleverdier og eller visuell tolkning av
innholdet i billedsegmentene (se figur 1). 

Figur 1. Illustrasjonen viser et ortofoto etter
segmentringsprosessen. Målet med areal-
klassifiseringen på dette seterområdet var å
overvåke vegetasjonsendringer rundt et seter-
område, Myrklia i Vestre Slidre, Valdres. Il-
lustrasjon: Lars Erikstad, NINA.

Ved å analysere to eller flere opptak av sam-
me geografiske område tatt til ulik tid, vil
det være mulig å lese ut de arealbruksend-
ringer som har inntruffet i tiden mellom opp-
takene (se figur 2). Slike endringer er rele-
vante ved overvåkning av kulturlandskap,
hvor endringer i arealbruk foregår gradvis,
og hvor det derfor er av betydning å kunne
påvise dette ved å vise tilstanden ved ulike
«frosne øyeblikk» i form av flyfoto. De klassi-
fiserte arealene kan inkorporeres i vanlige
GIS-program i form av shape-filer, og de dan-
ner et meget godt utgangspunkt for utreg-
ninger av arealstatistikk. 

Illustrasjonene i figur 2 viser et eksempel
på anvendelsen av historiske ortofoto for å
analysere endringer rundt et seterområde.
Anvendelsen av segmentering og klassifise-
ring viser vegetasjonsendring mellom tids-
punktene for flybildeopptakene. Som det
framgår viser arealklassifiseringen basert
på flyfoto fra 1965 at det rundt setervollene
(de gule flekkene) er relativt åpent. I ortofoto
fra år 2000 viser aralklassifiseringen at dis-
se åpne områdene har fått en langt høyere
skogtetthet enn i 1965. En mulig fremtidig
anvendelse vil kunne være å benytte analy-
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severktøyet på andre typer datasett, som for
eksempel digitale høydemodeller fremskaf-
fet ved hjelp av laserskanning (se kap. 5).

Figur 2. Illustrasjonen viser arealendringer
rundt et seterområde , Myrklia i Vestre Sli-
dre, Valdres. Om lag samme utsnitt som figur
1. Illustrasjon: Lars Erikstad, NINA.

Mønstergjenkjenning
Cultural Heritage Search er en programva-
reprototype utviklet av Norsk regnesentral
med testbrukere ved Riksantikvaren, Kul-
turhistorisk museum og Vestfold fylkeskom-
mune (Aurdal et al. 2007). Målet har vært å
skape en programvare som kan underlette
arkeologers analyse av satellittbilder i søk
etter kulturminner. Også denne programva-
ren benytter segmentering-klassifiserings-
prosessen, om enn på en noe annen måte, si-
den målet er å kjenne igjen spesifikke møn-
stre. Slik programvare vil trolig også kunne
benyttes på flyfoto til søk etter utydelige ve-
getasjonsspor som representerer overpløyde
kulturminner på dyrket mark. Ved detekte-
ring og stedfesting av overpløyde kulturmin-
ner på to eller flere opptak, vil man kunne
overvåke tilstandsendringer på ikke-synlige
kulturminner. En mulig fremtidig anvendel-
se vil også her kunne være å benytte analy-
severktøyet på andre typer datasett, som for
eksempel lidar-skan.

3.3 Oppsummering
Flybilder er, grunnet mengden innsamlede
fotografier over lang tid, en særskilt godt eg-
net datakilde til historisk analyse av utvi-
klingstendenser i landskapet. Potensialet
som ligger i materialet er i liten grad reali-

sert i miljøovervåkning av kulturlandskap
og kulturminner. Historiske tilstandsdata
kan ved hjelp av metodene nevnt ovenfor
hentes ut av så vel nye som gamle opptak.
Materialet er et viktig verktøy i overvåkning
av kulturlandskap og kulturminner, særskilt
på grunn av den store mengden historisk kil-
demateriale som er tilgjengelig og at det ut-
føres systematiske omløpsfotograferingen på
nasjonalt plan. Ved en tilstandsovervåking
basert på omløpsfotografering vil tilgangen
på systematiske tidsserier gi en bedre og vi-
dere forståelse av tilstandsendringer samt
arealendringer og deres innvirkning på kul-
turlandskap og kulturminner.

4. Satellitt
4.1 Bruk av satellittbilder for 
lokalisering, overvåking og 
prediksjonsmodellering 
Bruken av satellittbilder i arkeologisk sam-
menheng har i hovedsak vært gjort med tan-
ke på å prøve ut i hvilken grad det lar seg gjø-
re å påvise kulturminneobjektene direkte på
bildene. Dette har vist seg vellykket i flere
tilfeller. Metodene lykkes best når de brukes
som et middel til å påvise kulturminner som
har stor arealmessig utbredelse, for eksem-
pel et veganlegg som strekker seg over flere
kilometer eller store monumentale bygnin-
ger eller byanlegg. Et annet element som går
igjen er at de kulturminnene som kan obser-
veres ved en ren visuell tolkning av opptake-
ne gjerne ligger i landskap med ensartet to-
pografi og vegetasjonsdekke, som ørken eller
regnskog, slik at man på grunn av anomalier
i et ellers ensartet bilde umiddelbart kan se
avgrensing av kulturminnet (se for eksempel
Donoghue m. fl. 2000, Harrower m. fl. 2002,
Lipo og Hunt 2005). Disse forholdene gjør en
ren visuell tolkning mindre aktuell for bruk i
det norske kulturlandskapet hvor vi har
svært variert topografi og vegetasjonsdekke
samt kulturminnetyper av langt mindre fy-
siske dimensjoner enn mange andre steder i
verden. 

Her presenteres en annen måte å bruke
satellittdata på hvor vi i stedet for direkte vi-
suell tolkning av bildene, tar utgangspunkt i
forskjellige metoder for klassifikasjon av sa-
tellittbilder.
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4.2 Case
Både i Finnmark og Troms finnes vidstrakte
innlandsområder hvor det til nå ikke har
vært utført systematisk registrering av kul-
turminner. Tradisjonelt er dette samiske
bruksområder. Kulturminnene her er viktige
som kunnskapskilde til samisk historie og
forhistorie fordi man i samiske områder i
større grad enn ellers mangler skriftlige kil-
der. Samtidig er den tradisjonelle samiske
måten å ferdes i landskapet på preget av et
ønske om å ikke sette tydelige spor etter seg
og samiske kulturminner er derfor ofte van-
skelig å påvise. Disse store innlandsarealene
har ofte dårlig utbygd infrastruktur i form
av veger og er i de fleste tilfellene heller ikke
flyfotografert, noe som gjør feltregistrering
ekstra kostnadskrevende. Derfor er det nyt-
tig å kunne utvikle gode prognoser for hvor
en kan forvente å finne kulturminner, slik at
nye registreringer i felt kan målrettes best
mulig. En oppbygging av kunnskap om og
kartlegging av kulturminner i kombinasjon
med bruk av satellittbilder vil også muliggjø-
re miljøovervåking, som ellers vil være van-
skelig nettopp fordi grunnlagsdata som sys-
tematiske kulturminneregistreringer og fly-
foto mangler i disse områdene. 

NIKU har gjennom årene 2004 – 2006
gjennomført registrering av kulturminner i
Hálkavárri skytefelt i Porsanger kommune i
Finnmark, på oppdrag fra Forsvarsbygg.
Dette området var fram til for om lag 100 år
siden et reint samisk bosetting- og bruksom-
råde. Man har her en rekke kulturminner
som representerer både jakt/fangst, boplas-
ser, tamreindrift, graver og hellige steder. De
mest vanlige kulturminnetypene er teltbo-
plasser, kjøttgjemmer, skyteskjul, fangstgro-
per, urgraver og offerplasser. Samiske bo-
plasser, både de som er tilknyttet tamrein-
drift og kombinasjonsdrift med jakt, tamrein
og fehold, finnes både i de skogkledde dalfø-
rene og i høyfjellet. De fleste lokalitetene
knyttet til tamreindrift ligger imidlertid i
skoggrensen eller på fjellet, mens boplassene
som i større grad har vært helårsboplasser
ligger i lavlandet. I vår undersøkelse har vi
konsentrert oss om boplasser i fjellet tilknyt-
tet tamreindriften.

Vi har brukt innsamlet kulturminnedata
sammen med to Landsatbilder (http://land-

sat.gsfc.nasa.gov/) som grunnlagsmateriale
for en prediksjonsmodell som viser hvor po-
tensialet er størst for å finne teltboplasser
tilknyttet samisk reindrift. Bildene er et
Landsat5 TM tatt 16. juli 1987 og et
Landsat7 ETM+ tatt 29. juli 2000. Et satel-
littbilde er ikke et fotografi, men opptak som
baseres på refleksjon (spektral signatur) av
elektromagnetisk stråling fra jorda. Reflek-
sjonen varierer med ulike overflatetyper, og
hver pixel har en verdi som gjenspeiler gjen-
nomsnittlig refleksjon av det som finnes på
bakken innenfor pixelen. Landsat måler
også refleksjonen i den nær infrarøde delen
av det elektromagnetiske feltet, noe som gjør
den særlig egnet til studier av vegetasjon.
Begge bildene som er brukt her, har en rom-
lig oppløsning på 30 m. Figur 3 viser utsnitt
fra en Landsat-scene med Hálkavárri skyte-
felt og registrerte teltboplasser. Det røde rek-
tangelet avgrenser et område hvor vi har sett
nærmere på vegetasjonsendringer.

Figur 3.

Med en pikselstørrelse på 30 m er det ikke
mulig å se teltboplassene direkte ved en vi-
suell analyse av Landsatbildene, vi har der-
for utført en ikke-styrt klassifikasjon som
foretar en gruppering av datasettet til et an-
tall like spektrale klasser. Ut fra tidligere er-
faring (Barlindhaug og Holm-Olsen 2005)
valgte vi å klassifisere i 25 spektrale klasser.
Tre av disse klassene viste seg å represente-
re arealtyper med høy sannsynlighet for å
finne teltboplasser. Pikslene fra disse tre
klassene er uthevet og gjengitt som gule i fi-
gur 4. 
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Figur 4. Landsat5 TM fra 1987 med de tre
pikselklassene som de fleste teltboplassene
ligger på er markert med gult.

Registreringene i Hálkavárri viste at mange
av teltboplassene, som ikke har vært i bruk
siden første halvdel av 1900-tallet, nå er i
ferd med å gro igjen med vierkratt og dverg-
bjørk. Boplassområdet ved Spiikaroaivi mar-
kert på figur 4 ovenfor, er et av områdene
hvor gjengroingen snart vil skjule kultur-
minnene (figur 5).

Figur 5. Spiikaroaivi Pilen viser et åttetall-
sildsted (teltboplass).

Prosessene rundt gjengroing skjer gradvis
og i varierende omfang, og kan derfor være
vanskelige å oppfange og få oversikt over.
Ved hjelp av en vegetasjonsindeks og en-
dringsanalyse har vi undersøkt om denne

endringen i vegetasjonsdekket i Hálkavárri
lar seg spore i satellittbildene på en slik
måte at det kan utvikles videre til en metode
for overvåking av gjengroing av kulturmin-
ner over større arealer. 

En vanlig metode for å framskaffe infor-
masjon om vegetasjon er å bruke vegeta-
sjonsindekser som er kombinasjoner av de to
spektrale båndene rødt (R) og nær-infrarødt
(NIR). Vi har brukt programmet Erdas Ima-
gine til å kalkulere NDVI «Normalized Diffe-
rence Vegetation Indeks» for de to satellitt-
bildene, Landsat5 TM tatt 16. juli 1987 og
Landsat7 ETM+ tatt 29. juli 2000. NDVI gir
et relativt mål på intensiteten for grønn ve-
getasjon (Lillesand og Kiefer 2000:448). Der-
etter har vi foretatt en endringsanalyse av
NDVI-bildene. Denne metoden sammenlig-
ner bildene og beregner endringer i reflek-
tert stråling piksel for piksel. På figur 6 er
piksler med mer enn 25 % økning i NDVI-
verdi uthevet som grønne.

Figur 6. Arealene som er endret 25 % eller
mer (grønn) samsvarer med de pikselklassene
teltboplassene er konsentrert til (gul).

På figur 6 er endringsanalysen bare gjort for
arealet innenfor den røde avgrensingen. Her
framgår det tydelig at den type grunn (gule
piksler) hvor vi finner teltboplasser fra tam-
reindriften også er den type areal hvor gjen-
groingshastigheten er størst.

Slike samiske teltboplasser er svært tallri-
ke i de tradisjonelle samiske reindriftsområ-
dene, og de ligger ofte i skoggrensa eller i kli-
matisk lune områder. Dette betyr at de også
er mest utsatt for gjengroing. Denne proble-
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matikken har blitt særlig aktualisert i løpet
av det siste tiåret ettersom klimaendringer
fører til større utbredelse av skog og en høy-
ere skoggrense (Tømmervik et al. 2005). Det-
te betyr at svært mange av kulturminnene i
høyereliggende områder som i lange tider
har ligget uberørt og godt synlig, i løpet av
svært kort tid kan bli vanskelige å gjenfinne.
Ved hjelp av eksempelvis satellittbilder, ve-
getasjonsindekser og endringsanalyser som
beskrevet over, kan man overvåke gjengroing
av store sammenhengende arealer hvor man
enten kjenner til kulturminner eller vet at
sannsynligheten for at det finnes kulturmin-
ner er stort. Samme metodikk har vist seg
nyttig for overvåking av kulturminner i dyr-
ka mark som i dag står i fare for å gro igjen
(Barlindhaug et al. 2007).

4.3 Oppsummering
Vi har her vist har vist at man kan benytte
satellittbilder til å plukke ut områder med
høy potensial for visse kulturminnetyper for
på den måten å få en langt mer målrettet
feltundersøkelse. Det er derfor viktig å fort-
sette arbeidet med å prøve ut ulike former
for klassifisering tilpasset ulike landskaps-
og kulturminnetyper for å få en bredere og
godt tilpasset kunnskap for utvikling av
gode prognoser. Videre bør også metodikken
knyttet til vegetasjonskart og endringsana-
lyser utvikles som verktøy i overvåking av
kulturminner og kulturlandskap. Her tren-
ger man kunnskap om hvilke landskapsty-
per som eksempelvis gror igjen og sammen-
stille dette med i hvilke landskap ulike typer
kulturminner oftest opptrer. Dermed vil en
kunne målrette overvåking av kulturminner
som berøres av endringer i vegetasjonsdek-
ket i ulike landskapstyper.

5. Flybåren laserskanning
5.1 Metoden
Flybåren laserskanning, også kalt lidar
(light detection and ranging), er en metode
hvor et område som ønskes kartlagt laser-
skannes fra fly eller helikopter med tanke på
å hente inn data som grunnlag for å lage di-
gitale terrengmodeller (DTM). Datainnhen-
tingen foregår ved at laserpulser sendes av
gårde mot bakken fra utstyr montert under

et fly. Pulsene skytes ut i meget stor fart og
med en frekvens på mellom 70 000 og 100
000 ganger per sekund. Lyspulsene reflekte-
res når de treffer for eksempel bygninger, ve-
getasjon, eller bakken og lidarsensoren om-
bord i flyet måler tiden det tar fra strålen
emitteres til det reflekterte signalet når til-
bake til flyet. Med lysets hastighet som en
kjent faktor kan tiden omregnes til avstand.
Med en tett distribusjon av slike avstands-
målinger kan høydevariasjoner på bakken
beregnes i forhold til avstanden til flyet som
holder jevn høyde. Avansert GPS-utstyr i fly-
et sikrer georefereringen av hvert punkt som
får en x-, y- og z-verdi med en nøyaktighet på
få desimeter. De innsamlete XYZ-dataene
kan så brukes til å generere høyoppløselige
3D-terrengmodeller som egner seg godt som
grunnlag for analyser av forhold på bakken. 

Mange sektorer bruker i dag metoden i sin
virksomhet hva enten det gjelder planleg-
ging av utbyggingsprosjekter eller innhen-
ting av data med henblikk på å kontrollere
og effektivisere ressursutnyttingen. For ek-
sempel foregår nå bestandskartlegging av
skog i økende grad med bruk av lidar, noe
som har bidratt til å rasjonalisere og optima-
lisere nøyaktigheten på datafangst i skog
(Næsset et al. 2004). I de senere årene er fly-
båren laserskanning også gradvis tatt i bruk
av forskningsmiljøer, bl.a. i arkeologien hvor
metoden er testet ut både i forhold til model-
lering av større monumenter i åpent land-
skap (Holden et al. 2002, Bewley et al. 2005)
og som redskap for påvisning av kulturmin-
ner i skog (Sittler 2004, Devereux et al. 2005,
Doneus & Briese 2006, Risbøl et al. 2006,
2007a). Lidar har vist seg særdeles nyttig
som fjernmålingsmetode ved kartlegging av
kjente kulturminner og monumenter i tillegg
til påvisning og dokumentasjon av hittil ure-
gistrerte kulturminner i skog eller under an-
net vegetasjonsdekke. 

5.2 Case
I et samarbeidsprosjekt med Hedmark fyl-
keskommune og Institutt for skog og land-
skap har NIKU opparbeidet seg erfaring
med bruk av flybåren laserskanner i forhold
til kulturminner i skog. Skogen er blant de
delene av det norske landskapet hvor vi har
dårligst oversikt over kulturminnebestan-
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den på grunn av manglende arkeologiske re-
gistreringer. Dette i kombinasjon med den
økte mekaniseringen av skogbruket hvor av-
virkningen og utkjøringen av tømmer fore-
går med stort og tungt materiell, gjør at da-
gens skogsdrift langt på vei gjennomføres
uten nødvendig oversikt over konsekvensene
for kulturminner (Risbøl 2006). 

Med utgangspunkt i et 10 km2 stort test-
område lagt til et skogareal i Elverum kom-
mune har vi jobbet med å utvikle metoden
først og fremst med formålet å påvise, kart-
feste og typebestemme kulturminner. I test-
området er det kullgroper og jernvinnean-
legg fra yngre vikingtid og tidlig middelalder
som dominerer funnbildet, men det finnes
også fangstgroper for elg og anlegg for frem-
stilling av tjære. I prosjektet har vi fått gode
resultater samtidig som begrensninger er
avdekket (Risbøl et al. 2007b). En overordnet
konklusjon er at flybåren laserskanning er
en velegnet metode for å registrere kultur-
minner i skog, men at det ikke er alle kultur-
minnetyper som lar seg påvise like lett og at
det er et behov for å jobbe videre med å for-
bedre tolkningen av relieffkartene slik at be-
dre treffprosent og større tolkningssikkerhet
oppnås. Lidar erstatter ikke ordinært feltar-
beid, spesielt ikke hvis hensikten er å foreta
systematiske registreringer som skal oppfyl-
le kravene om en totalregistrering. For det
første kan ikke kulturminner som ikke er
synlige over bakken påvises med denne me-
toden, for det andre er det fremdeles utfor-
dringer knyttet til påvisning av mindre dis-
tinkte og mindre regelmessige kulturminner.
Tross begrensningene vurderes metoden å
være velegnet til kartfesting og dokumenta-
sjon av kulturminner i tillegg til å ha et stort
potensial som fjernmålingsmetode i forbin-
delse med miljøovervåkingsprosjekter. 

Vi har så langt ikke jobbet konkret med li-
dar i miljøovervåkingssammenheng, men
med utgangspunkt i våre erfaringer, er det
spesielt to forhold som vi vil trekke frem hvor
laserskanning har sine klare fordeler som
fjernmålingsmetode. For det første elimine-
rer metoden langt på vei vegetasjon som
synshindring og for det annet åpner den for

muligheten for å jobbe med 3D-modeller. I
motsetning til annen type fjernmålingsmeto-
dikk, slik som satellitt og flyfoto har laser-
skanning det fortrinn at den penetrerer ve-
getasjon og derfor egner seg godt til å lage
detaljert kartlegging av topografien; også av
den delen av bakken som er dekket av vege-
tasjon. Dette illustreres i figur 7 som viser
det samme område hhv med og uten vegeta-
sjon. Det er ikke mulig å observere kultur-
minnene på flybildet, mens det ved tolkning
av relieffkartet er mulig å påvise ni kullgro-
per og to jernvinneanlegg i dette området.

Tettheten av vegetasjonsdekket kan imid-
lertid være en begrensende faktor som gjør
at områder med meget tett vegetasjon for-
hindrer laserstrålene i å nå bakken og gir
dårligere oppløsning på terrengmodellene
enn i områder med mer åpen vegetasjon.
Oppløsningen er bl.a. et resultat av antall
bakkepunkter per m2 og er til en viss grad en
regulerbar faktor som kan tilpasses formå-
let. I Elverum-prosjektet ble dataene samlet
inn med 3-4 pkt/m2. Ikke alle disse nådde
bakken og reelt ble høydemodellen generert
på gjennomsnittlig 2,5 pkt/m2 og med feiles-
timater på georefereringen på ca. 15-30 cm
vertikalt og 0,5-1 m horisontalt. Ved bruk av
metoden i arkeologisk sammenheng er det
viktig med god oppløsning som sikrer at også
mindre tydelige kulturminnetyper fanges
opp og lar seg tolke på relieffkartene. Tetthe-
ten av bakkepunkter kan økes ved å fly lave-
re slik at viften av laserstråler samles på en
mindre flate eller det kan flyes flere ganger
over samme område i forskjellig flyretning.
Tross det kan vegetasjonen stedvis være av
en slik karakter at den hindrer laserstrålene
i å nå bakken, for eksempel ved meget tette
trekroner eller meget tett undervegetasjon. I
sommerhalvåret oppnåes bedre resultater i
barskog enn i løvskog, mens forholdet vil
være omvendt i vinterhalvåret hvor løvsko-
gen står uten blader. Det anbefales derfor å
skanne i vinterhalvåret (Crow et al. 2007).
På våre breddegrader er det normalt uaktu-
elt å skanne om vinteren på grunn av snø og
det ideelle skannetidspunkt er om våren rett
før løvsprett eller høsten rett etter løvfall.
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Muligheten lidar gir for å jobbe med 3D-mo-
deller er en annen fordel vi vil trekke frem.
Siden laserskanning genererer både x-, y og
z-data åpner det for analysemuligheter også
i det romlige planet. Basert på lidar-data kan
det lages detaljerte 3D-fremstillinger som
dokumenterer kulturminners form, størrel-
se, tilstand osv. En slik dokumentasjon kan
utgjøre den nødvendige basis for overvåking
av kulturminners tilstand over tid. Ved å
gjenta laserskanningen av samme område
eller objekt med visse intervaller vil en ha et
godt redskap for å følge med på et kulturmin-
nes eller kulturlandskaps tilstand over tid.
Overvåkingsanalysene kan gjennomføres
som rent visuelle tolkninger av to opptak av
samme område/ samme objekt tatt med en
viss tidsforskjell. Sammenligningen kan

også gjøres ved hjelp av digital analyseverk-
tøy som baserer seg på volumberegninger. Er
volumet på et gitt område eller et bestemt
kulturminne forskjellig fra første til andre
omløp, er det en indikasjon på at det har
vært gjort inngrep i terrenget eller kultur-
minnet hvor det enten er tilført eller fjernet
masse. Vi har per i dag ikke tilgang på lidar-
opptak av samme område fra forskjellig tid,
men ved vårt arbeid med relieffkartene er
det blitt avdekket eksempler på skadete kul-
turminner som kan gi et visst innblikk i po-
tensialet til denne metoden. Bildet til ven-
stre på figur 8 viser kjørespor nær inntil en
kullgrop. Hvorvidt gropa er skadet er ikke
mulig å fastslå på bakgrunn av flybildet. Ba-
sert på lidardatene ble det laget et snitt gjen-
nom kullgropa (bildet til høyre) og av denne

Figur 7. Nærinfrarødt flybilde og relieffkart over samme område. Kullgroper er markert med
ring og slagghauger på jernvinneanlegg med firkant

Figur 8. Flybildet viser et kort strekk med kjørespor parallelt med skogsbilveien og nord for
denne. Kjøresporene kommer tett på kullgropa som er markert som en rød ring. På bildet un-
der ses en høydeprofil gjennom kullgropa som viser at vollen til venstre er skadet. Høydepro-
filen er fremstilt på grunnlag av lidardataene.
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fremgår det at gropa er skadet ved at det er
kjørt over vollen. Metoden må utvikles som
verktøy for overvåking av kulturminner og
kulturlandskap, men eksemplene her gir et
lite innblikk i noen av de mulighetene som
finnes ved bruk av 3D-laserskanning.

5.3 Oppsummering
Flybåren laserskanning er en relativ ny
fjernmålingsmetode som så smått har fått
innpass i arkeologien og kulturminnevernet.
Foreløpig har anvendelsen vært begrenset og
konsentrert om forsknings- og utviklingsar-
beid, men resultatene er såpass lovende at vi
trolig står overfor en kraftig økning i bruken
av laserskanningsdata innenfor kulturmin-
neforskning, -forvaltning og -formidling. I
miljøovervåkingssammenheng har metoden
et meget stort potensial i forhold til innsam-
ling av data over større geografiske områder.
Laserskanningsdata gir grunnlag for gene-
rering av høyoppløselige digitale terrengmo-
deller som gir et solid fundament for å drive
miljøovervåking av kulturminner og kultur-
landskap.

6. Diskusjon
Ovenstående gjennomgang viser at det er et
behov for å diskutere fjernmålingsmetode-
nes anvendelighet i forhold til overvåkings-
relaterte problemstillinger knyttet til kul-
turminner og -miljøer. Bl.a. er det viktig å se
på fordeler og ulemper ved de ulike fjernmå-
lingsmetoder i forskjellig typer landskap og
på forskjellig skalanivå. Flere av metodene
vi her har beskrevet er utviklet for bruk
innenfor andre fagområder. Vi har vist at
disse også har stort potensial innenfor kul-
turminnefeltet. Imidlertid er det viktig å vi-
dereutvikle metodene og analyseverktøyene
slik at de adresserer behovene innenfor kul-
turminnevernet.

De ovenstående metodiske tilnærminger
har sine styrker og svakheter i ulike deler av
landskapet. Anvendelsen av et virtuelt land-
skap sikrer at eksempelområdene represen-
terer ulike landskapsmessige kontekster
med forskjellige typer kulturminner. Det vil
dermed være mulig å sammenholde hvor de
ulike verktøy er svake eller sterke, samt om
det finnes kontekster hvor enkelte verktøy er

uegnet. Metodevalg er i høy grad avhengig
av hvilket kildetilfang som foreligger, eller er
tilgjengelig. Videre avhenger metodevalg
også av hvilke problemstillinger det ønskes
svar på. I denne sammenheng er fokus rettet
mot overvåking av kulturlandskap og kul-
turminner. Litt forenklet kan det sies at end-
ring i arealbruk er viktig ved overvåking av
landskap, mens det for det enkelte kultur-
minnes vedkommende er snakk om overvå-
king av endringer på objektnivå. Denne inn-
delingen vil bli fulgt i følgende gjennomgang
av de forskjellige metoders fordeler og ulem-
per. 

Figur 9. Virtuelt landskap som danner ut-
gangspunkt for utprøvning av «verktøykas-
sens» ulike metodiske tilnærminger.

Flyfoto/ortofoto
Til overvåking på objektnivå er flyfoto og or-
tofoto først og fremst anvendelig ved areala-
nalyser av dyrket mark samt til registrering
og overvåking av overpløyde kulturminner.

En slik identifisering av vegetasjonsspor,
har som metode, liten overføringsverdi til
udyrkede arealer, som skog og fjellområder.

Til overvåking av landskap og kulturmil-
jøer er flyfoto og ortofoto anvendelig for å
spore arealendringer. Segmenterings-/klas-
sifiseringverktøy, som det ovenfor nevnte De-
finiens, gjør analyser av flyfotos og ortofotos
interessante innenfor alle deler av det virtu-
elle landskapet fordi slike verktøy er godt eg-
net til å spore endringer av arealbruk over
tid. Analyser knyttet opp til for eksempel for-
tetning av infrastruktur eller gjengroing (se
3.2 ovenfor) illustrerer ulike endringsproses-
ser det er mulig å overvåke ved hjelp av slike
verktøy.

Mønstergjenkjenning kan anvendes på
ulike kildedata, som ortofoto eller satellittfo-
to, men er først og fremst egnet til påvisning
og overvåking på objektnivå. Verktøyet kan
påvise kulturminner i dyrket mark, samt
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områder med lav vegetasjon i utmarksområ-
der som fjell, vidde og hei. Norsk regnesen-
trals programvare er under utvikling, og
fremtiden vil vise hvilke oppgaver som er
mulig å løse ved hjelp av programvaren.
Mønstergjenkjenning har klare svakheter
ved påvisning av kulturminner i områder
med høyvokst vegetasjon (skog).

Satellitt
Gjennom overvåking av vegetasjonsendrin-
ger på satellittbilder kan man føre god kon-
troll på gjengroing og andre vegetasjonsend-
ringer i utvalgte områder. Metodikken har et
stort potensial, og etter hvert som flere satel-
littbilder i årene framover blir tilgjengelig,
prisene går ned og kvalitet og oppløsning på
bildene bedres, vil man få mange nye mulig-
heter. Ved bruk av satellittbilder har man
også mulighet for å studere svært store are-
aler samlet og drive overvåking på ulikt ska-
lanivå etter behov. Data innhentet ved hjelp
av satellittbilder har den styrken at bildene
taes systematisk og hyppig og gir dermed in-
formasjon fra store områder med en enhetlig
metodikk.

Metodikken er godt egnet for overvåking
av eksempelvis endringer i vegetasjonsdek-
ke i områder med kjente kulturminner. Der-
som man i tillegg benytter vegetasjonskart
basert på satellittbilder kan man også få in-
formasjon om hvilke typer vegetasjon man
har i kulturminneområder og hva endringe-
ne eventuelt består i. I forhold til å se kultur-
minner direkte på satellittbilder er det utfor-
dringer som gjør at denne metoden har visse
begrensninger. Som omtalt i kapittel 4.1 har
man hatt hell med dette andre steder i ver-
den, men da med kulturminnetyper av helt
andre dimensjoner enn det som er vanlig i
Norge. Dersom en slik innfallsvinkel skal be-
nyttes i Norge må man benytte bilder med
svært høy oppløsning. Ved en slik anvendelse
av satellittbilder er det en klar svakhet at
kulturminner som er dekket av vegetasjon er
vanskelig å påvise.

Lidar
Ved overvåking på objektnivå vil flybåren la-
serskanning kunne tas i bruk i alle fire land-
skapstyper vist i figur 9. Dette forutsetter
imidlertid at kulturminnene som skal over-

våkes er synlig over bakken og har en viss
utstrekning og/eller høyde/dybde i forhold til
omkringliggende terreng. Er denne forutset-
ningen til stede vil de fleste kulturminnety-
per være mulig å overvåke fra lufta uavhen-
gig av om de er dekket av vegetasjon eller ei.
På grunn av laserstrålenes evne til å pene-
trere vegetasjon er det mulig å utføre en gan-
ske detaljert dokumentasjon av kulturmin-
ner på bakgrunn av fjernmålingsdataene.
Sammenlignet med andre fjernmålingsmeto-
der er denne metoden spesielt velegnet i for-
hold til å påvise og overvåke kulturminner i
skog eller for eksempel på åkerholmer hvor
trekroner eller annen vegetasjon normalt
sperrer innsynet fra lufta. Dette er et vel-
kjent problem med flyfotografering og satel-
littopptak. Er vegetasjonen for tett vil lidar
imidlertid også ha sine begrensninger og det
er derfor viktig å foreta skanningen på et
tidspunkt av året hvor det er minst løv på
trærne og hvor undervegetasjonen er på sitt
laveste. 

Hva angår arealbruksendringer på kultur-
landskapsnivå vil lidar også være godt egnet
i alle fire landskapstyper. Argumentasjonen
er den samme som for objektnivået; at det
kan fremstilles høyoppløselige terrengmodel-
ler som egner seg godt for tolkning av forhold
på bakken mer eller mindre uavhengig av
dekkende vegetasjon. Med lidarmodeller ge-
nerert med basis i bakketreff vil det kunne
gjøres volumberegninger som viser om land-
skapets morfologi er endret fra første til an-
dre intervall. Med utgangspunkt i første re-
tur vil det i tillegg kunne lages andre model-
ler som har utsagnskraft bl.a. om endringer i
vegetasjons- og/eller bebyggelsesbildet.

Oppsummering
Relaterer vi diskusjonen til det virtuelle
landskapet som er illustrert med figur 9 blir
det klart at de enkelte metoder har sine styr-
ker og svakheter i de forskjellige typer land-
skap. Flyfotografering har gjennom lang tid
vært brukt i de forskjellige landskapstyper.
En fordel ved flybilder er dermed muligheten
for å lage tilbakeskuende tidsserier, da man
har drevet med flyfotografering i nærmere
hundre år og det dermed finnes et stort his-
torisk materiale å høste av. Dette gjelder spe-
sielt kyststrøk og det åpne jordbruksland-
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skap. Flyfotografering egner seg også meget
godt til å påvise kulturminner som ligger i
dyrket mark og som ikke er synlige på over-
flaten. Dessuten er flyfotografering en rime-
lig metode. Metoden har sine begrensninger i
forhold til å påvise og overvåke kulturmin-
ner og –miljøer som er dekket av vegetasjon
og den er derfor mindre velegnet i skogområ-
der.

Satellittopptak gir især et meget godt
grunnlag for å jobbe med pikselklassifise-
ring, noe som er spesielt velegnet ved vegeta-
sjonsanalyser. Som vist ovenfor er vegeta-
sjonsendringer et viktig element i overvåkin-
gen av kulturminner og -miljøer. Det er også
en fordel at satellittopptak dekker meget sto-
re arealer og gjør det mulig å analysere store
geografiske arealer. Metoden har imidlertid
samme begrensning som flybildeopptak i for-
hold til påvisning og overvåking av kultur-
minner og –miljøer som er dekket av vegeta-
sjon. I slike tilfeller egner satellitt seg best i
åpent landskap.

Med dens evne til å penetrere vegetasjon
kan lidar brukes i alle landskapstyper uav-
hengig av vegetasjonsbildet. Hvis formålet
er å overvåke kulturminner som ligger under
tre- eller annen vegetasjonsdekke har lidar
sine klare fordeler. En annen stor fordel med
bruken av lidar-data er muligheten for å job-
be i 3D. 

Ved å være bevisst de ulike metoders styr-
ker og svakheter er det mulig å foreta analy-
ser som gir de beste resultatene i forhold til
hva vi ønsker svar på og hvor vi leter etter
svarene. Ofte vil løsningen være en kombina-
sjon av to eller flere metoder.
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