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Afsøgning og vurdering af nye datasæt til supplering af den eksisterende 
model til regulering af økologisk biavl 
Af Per Kryger og Mette B. Greve, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet 
 
Baggrund 
Landbrugsstyrelsen ønsker, at AU afsøger mulige datasæt og vurderer deres egnethed til at lukke de 
eksisterende datahuller i den nuværende GIS-model til regulering af økologisk biavl i Danmark. 
 
Som input til modellen er der i dag 3.613.490 ha, vi kender arealanvendelsen for (fraregnet søer) og 
708.723 ha, som vi ikke kender arealanvendelsen for. Af områderne med kendt arealanvendelse er 
2.363.940 ha en ikke-godkendt kilde til økologisk honning, mens 1.249.550 ha dækkes af en godkendt kilde 
til økologisk honning. 
 
Landbrugsstyrelsen ønsker følgende analyser og vurderinger: 
 
Del A 
Analyse af betydningen af udelukkelse af følgende bebyggelser fra det godkendte areal i 2018 fordelt på 
tema i ha: 
-       Bygninger 
-       Lav bebyggelse 
-       Høj bebyggelse 
-       Erhverv 
-       Bykerner 
 
I forhold til temaet ”Bygninger” så ligger mange af bygningerne ikke i temaet ”Lav bebyggelse”, og 
bygningerne er ofte langt mindre end de 625 m2 opløsning kortet beregnes i. Hvad betyder det for temaets 
anvendelighed i modellen? 
Yderligere ønskes en sammenfaldsanalyse med ovenstående temaer ift. eksisterende datahuller i modellen 
og forureningstemaerne for at afdække i hvilken grad, inkluderingen af ovenstående temaer tilføjer noget 
ud over f.eks. den generelle områdeklassificering, V1 og V2. 
 
Del B 
I forhold til udfyldelse af datahuller bedes AU vurdere anvendeligheden af Corine data i modellen, når der 
ikke er sammenfald med eksisterende data og Danmarks landareal. Datahuller i 2018 modellen ønskes 
opgjort samlet i ha samt fordelt på de 3-cifrede Corinekodeniveauer. Dog må der gerne være sammenfald 
med områdeklassificeringen, V1 og V2. Endvidere ønskes en oversigt over hvilke 3-cifrede Corinekoder, der 
optræder i DK. 
 
Del C 
Vurdering af om AU ville kunne opgradere den nuværende GIS-model for reguleringen af økologisk biavl 
med elementerne fra del A og B inden den 1. marts 2019. Dette vil også indebære en vurdering af 
nektarværdien for de Corinekoder, der optræder i DK i forbindelse med den årlige opdatering af 
nektarværdien af eventuelle nye afgrødekoder for 2019. 
 
Besvarelse 
Vi er undervejs i opgavebesvarelsen blevet opmærksomme på et nyere kortgrundlag, som kunne overvejes 
som en del af input til modellens videreudvikling, nemlig Basemap 2017, https://dce2.au.dk/pub/TR95.pdf. 
 



2 
 

Svar på del A af bestillingen: 
 I undersøgelsen af effekten af at inddrage nye temaer i modellen, der beregner områderne til økologisk 
honningproduktion benyttes en række bebyggelsestemaer fra Kort10, 2018 (træk fra Kortforsyningen). 
Disse temaer er ikke er en del af den aktuelle model i dag.  
 
I besvarelsen antager AU, at tilføjelse af information om bygninger ikke får indflydelse på mængden af 
nektar, der kan indsamles i et område, men kun om arealanvendelsen er en godkendt eller ikke-godkendt 
kilde til økologisk honning (hvilket ikke er det samme som at arealet er godkendt til økologisk 
honningproduktion). 
 
Inddrages de bygnings- og byrelaterede temaer fra Kort10, så disse områder ikke kan godkendes til 
økologisk honningproduktion, vil det godkendte område for de enkelte bygningstemaer for 2018 nedskrives 
med: 

• Bygninger: 250 ha 
• Lav bebyggelse: 750 ha 
• Høj bebyggelse: 0,4 ha 
• Industri/Erhverv: 2 ha 
• Bykerne: 0 ha 

 
Ca. 50 ha er dækket af mere end ét tema, så området godkendt til økologisk honning vil i alt blive reduceret 
med ca. 950 ha, når bygningstemaerne inddrages. 
 
Modellen beregner på 25 * 25m celler (raster) og en del bygninger bliver ikke registreret i disse 25m*25m 
kvadrater. Bygningstemaet fra Kort10 består af 72.024 ha bygninger, og når de konverteres til raster, fylder 
de 70.002 ha. Der er således 2.022 ha bygninger, der ikke kommer med i konverteringen. Det skyldes, at 
det er cellens center, der afgør, om en bygning ved en konvertering fra vektor til raster kommer med (som 
markeret ved røde celler i figur 1) 
 

 
Figur 1: Kun de bygninger, der overlapper midten af en 25*25 m celle, bruges i beregningen 

 
Ser vi på, hvor meget af det ’ukendte’ område, hvor arealanvendelsen ikke kendes, der kan udfyldes af 
bygningstemaer, så ser tallene således ud: 

• Bygninger: 44.404 ha 
• Høj bebyggelse: 2.272 ha 
• Lav bebyggelse: 252.263 ha 
• Industri: 8.093 ha 
• Bykerne: 2.272 ha 
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Igen overlapper flere af temaerne, og det totale areal, der kan udfyldes af bygningstemaer, er 265.442 ha af 
de 708.723 ha med ukendt anvendelse. I forhold til de allerede inkluderede forureningstemaer udfyldes 
således en anselig mængde af det ukendte område. 
 
Figur 2 herunder viser fordelingen af forureningstema (markeret med gult) og bebyggelse (markeret med 
rødt) på et kortudsnit. De mørkere røde nuancer er udtryk for, at cellen er med i flere af bygningstemaerne.  
 

 
Figur 2 Kortudsnit med forureningstema og bebyggelse. Gul: forureningstema; Rød: bygning, industri, 
bykerne eller høj/lav bebyggelse 

 
Det er en mulighed at øge bygningerne med en buffer på f.eks. 5-10 meter, for derved at få flere celler 
definerede som ’bygninger’. Der er dog stor variation i bygningerne, da selv mindre hytter og udhuse er 
registreret. Så alternativt kan man differentiere på bygningens størrelse, så kun store bygninger inddrages 
og så sørge for at disse altid vil markere en celle ’ikke-godkendt’, hvis de bare har et lille overlap med en 
celle.  
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Der bør tages højde for at haver og udenomsarealer i f.eks. erhversområder ikke er begrænset i brugen af 
pesticider.  
 
 
Svar på del B af bestillingen: 
I kortet over områder godkendt til økologisk honningproduktion er en del huller, hvor arealanvendelsen er 
ukendt. Herunder undersøges betydningen af at inddrage Corine-temaet på de ukendte områder i forhold 
til den nuværende model til økologisk honningproduktion.  
 
Corine-temaet er fra 2012, men kan være anvendeligt til at få udfyldt hullerne/de ukendte områder i de 
godkendte/ikke-godkendte arealtemaer, da Corine-klasserne dækker hele landet med arealenheder, der er 
mindst 25 ha og der således ikke vil være områder uden kendt arealanvendelse. 
 
Af tabellen ses, hvor stort et areal af de ukendte områder, der kan udfyldes af de Corine-klasser, der er 
registreret for Danmark: 
 

Hovedklasse Subklasse Corine klasse Ukendt areal, 
der kan 

udfyldes (ha) 

1. Artificial surfaces 1.1 Urban fabric 1.1.1 Continuous urban fabric 168 

  1.1.2 Discontinuous urban fabric 96653 

 1.2 Industrial, commercial 
and transport units 

1.2.1 Industrial or commercial units 4108 

  1.2.2 Road and rail networks and 
associated land 

358 

  1.2.3 Port areas 1722 

  1.2.4 Airport 1910 

 1.3 Mine, dump and 
construction sites 

1.3.1 Mineral extraction sites 2714 

  1.3.2 Dump sites 187 

  1.3.3 Construction sites 22 

 1.4 Artificial, non-agricultural 
vegetated areas 

1.4.1 Green urban areas 2188 

  1.4.2 Sport and leisure facilities 42770 

Sum Artificial 
surfaces 

  152801 

2. Agricultural 
areas 

2.1 Arable land 2.1.1 Non-irrigated arable land 371467 
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 2.2 Permanent crops 2.2.2 Fruit trees and berry 
plantations 

895 

 2.3 Pastures 2.3.1 Pastures 5402 

 2.4 Heterogeneous 
agricultural areas 

2.4.2 Complex cultivation patterns 12661 

  2.4.3 Land principally occupied by 
agriculture, with significant areas of 
natural vegetation 

59261 

3. Forest and semi 
natural areas 

3.1 Forest 
 

3.1.1 Broad-leaved forest 3277 

  3.1.2 Coniferous forest 6686 

  3.1.3 Mixed forest 6315 

 3.2 Scrub and/or herbaceous 
vegetation associations 

3.2.1 Natural grasslands 3096 

  3.2.2 Moors and heathland 3424 

  3.2.4 Transitional woodland-shrub 8386 

 3.3 Open spaces with little or 
no vegetation 

3.3.1 Beaches, dunes, sand 7972 

4. Wetlands 4.1 Inland wetlands 4.1.1 Inland marshes 3317 

  4.1.2 Peat bogs 2678 

 4.2 Maritime wetlands 4.2.1 Salt marshes 3242 

  4.2.3 Intertidal flats 57842 

Sum alle klasser   708723 
 
Effekten af at anvende Corine-hovedklassen ’Artificial surfaces’ frem for bygningstemaerne fra Kort10 til 
udfyldning af ukendte arealer er, at en væsentlig mindre del af de ukendte områder udfyldes. Med 
’Artificial surfaces’ udfyldes 152.801 ha mens Kort10-bygninger udfylder 265.442 ha.  
 
På figur 3 fremgår det tydeligt, at Corine er store sammenhængende arealer, men bygningstemaerne er 
mindre, men flere områder. Corine ligger under bygningstemaerne, det er altså ikke synligt, hvor de 
overlapper. 
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Figur 3 De mørkeste røde arealer er ’Artificial surfaces’ fra Corine, de lysere er bygninger fra et af de 
nævnte temaer fra Kort10 (bygninger, bykerne, høj bebyggelse, lav bebyggelse og industri).  
 
Landbrugsklasserne fra Corine dækker et stort areal af de ukendte områder, og det er der flere grunde til. 
Som input til landbrugsareal er der hidtil anvendt markkortet, men disse omfatter kun marker, der er 
ansøgt hektarstøtte til inden for tidsfristen det pågældende år, og som vi således kender afgrøden for. 
Sammenlignes markkortets areal med blokarealet - det totale areal, der kan søges støtte til - så ses 
følgende: 
 
Areal marktema: 2.673.058 ha 
Areal bloktema: 2.779.828 ha 
Areal landbrugsklasser, Corine: 3.287.101 ha 
 
Corines landbrugsklasseareal er således meget større end de to andre. Dette skyldes, at et område i Corine 
er mindst 25 ha, så der er tale om store sammenhængende områder, hvor gab mellem blokke også er 
markeret som landbrug. I mange tilfælde er det blot veje, men der er også eksempler på, at 
sammenhængende naturområder er omfattet af klassen. Der er dog også mange eksempler, hvor Corines 
landbrugsklasser omfatter bydele, der er opført siden 2012. Se figur 4 herunder, hvor Corine ligger under 
blok- og marktema. De to områder, der er zoomet ind på, viser til venstre et eksempel, hvor en naturklasse 
ligger halvt under skovtema og halvt under landbrug. Til højre ses et nyt byområde, der ligger i en Corine 
landbrugsklasse. 
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Figur 4 Kortudsnit med blok- og marktema. De to områder, der er zoomet ind på, viser til venstre en Corine-
naturklasse der ligger halvt under skovtema og halvt under landbrug i det nuværende kort. Til højre ses et 
nyt byområde, der ligger i en Corine landbrugsklasse. 
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Der er således mange faldgruber mht. Corine, så hvis temaet inddrages i modellen, skal det gøres med 
forsigtighed.  
 
Det er vigtigt at nævne, at der i denne rapport IKKE er set på sammenfald mellem byområder fra Kort10 og 
landbrugsklasser fra Corine, men at det nyopførte byområde på ovenstående kort ER inkluderet i 
bytemaerne som enkeltstående bygninger og området vil derfor blive ekskluderet på den baggrund. 
 
Svar på del C af bestillingen: 
Det vurderes, at AU kan opgradere den nuværende GIS-model for reguleringen af økologisk biavl med 
elementerne fra del A og B inden d. 1. marts 2019 inklusiv en vurdering af nektarværdien for de 
Corinekoder, der optræder i DK, og for bygningstemaerne, men det skal fastlægges i samarbejde med LFST, 
hvordan arealerne ønskes behandlet i modellen, og opgaven skal bestilles senest 15. januar 2019.  
 
Bygningstemaerne vil blive en del af de ikke-godkendte kilder til økologisk honning, hvis vi benytter 
forsigtighedsprincippet og antager, at private haver og udenomsarealer til erhverv sprøjtes med pesticider 
(vær dog opmærksom på, at disse områder ikke er direkte med i bygningstemaerne). Man kunne overveje 
at differentiere de fem bygningsklasser mht. nektarværdi.  En række af Corine-klasserne kan umiddelbart 
klassificeres som ikke-godkendte, men de fleste kan være enten godkendte eller ikke-godkendte kilder. Hvis 
en enkelt ukendt celle ligger midt i et ellers godkendt område, må det antages, at den kan tildeles 
godkendt-status. Og på samme måde kan den tildeles ikke-godkendt, hvis den ligger i et ikke-godkendt 
område. Mange af de ukendte celler ligger dog på grænsen mellem et godkendt og et ikke-godkendt 
område. Det foreslås, at kun ukendte celler, der er helt omsluttet af godkendte områder, klassificeres som 
godkendte områder. 
 
Figur 5 nedenfor viser med grønt de godkendte kilder, med lilla de ikke-godkendte kilder og med grå de 
ukendte kilder. Det foreslås, at kun de med neongrønt markerede celler vil være godkendt efter 
omklassificering. De øvrige grå ukendte celler vil blive klassificeret som ikke-godkendt. Det kan overvejes, 
om et større ukendt område kan tildeles godkendt status, hvis Corineklassen umiddelbart kan accepteres 
som sådan, men det kræver en nærmere angivelse heraf. 
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Figur 5 Efter omklassificering vil kun de med neongrønt markerede grå celler tilhøre godkendt område 

 
Mht. nektarværdien i de ukendte celler, så anvendes Corineklasserne, og der anslås i en senere besvarelse 
en nektarværdi for disse, så de endeligt godkendte områder til økologisk honningproduktion kan 
fastsættes. Er området omsluttet af godkendt område tæller nektarværdien positivt med i den mængde af 
økologisk honning, der kan produceres indenfor 3 km, men er det ikke omsluttet af godkendt område, så 
tæller mængden med i konventionel honningmængde. 
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