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Plantedirektoratet 

Notat om mulige teknologier til kontrol af landbrugets miljøgodkendelser 

Plantedirektoratet har i en henvendelse af 13. august 2010 anmodet DJF om et 

kort notat med overvejelser om hvilke teknologier, der nu og på sigt vil kunne 

tages i anvendelse i forhold til en bedre og mere risikobaseret kontrol i forbin-

delse med kommunernes kontrol af landbrugets miljøgodkendelser. 

Opgaven har været koordineret af Jørgen E. Olesen, og Rene Larsen, Goswin 

Heckrath, Anders Peter Adamsen og Ole Green har bidraget med materiale til 

notatet. Opgavens indhold er under vejs blevet drøftet med Mette Thomsen ved 

Plantedirektoratet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
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Kontrol af sædskifte 

Når en virksomhed søger om arealstøtte under enkeltbetalingsordningen, bliver 

hver enkelt mark indtegnet og de tilhørende oplysninger om arealstørrelse, af-

grøde(r) mv. angivet i et ansøgningsskema. Der er stadig nogle få virksomheder, 

der indberetter på papir, men i dag bliver stort set alle marker angivet digitalt. 

FVM råder dermed over et landsomfattende digitalt materiale, som vil kunne 

anvendes i et Geografisk Informationssystem som udgangspunkt for en kontrol-

proces. 

Hvert andet år indkøber staten et landsdækkende sæt of ortofoto (luftfoto) til 

brug i administrationen. Disse fotos optages i sommerperioden fra primo maj til 

ultimo juni og er således det rumligt mest detaljerede materiale, der beskriver 

afgrøderne i vækstsæsonen. Fra 2010 indeholder billedmaterialet foruden natur-

lige farver også nær-infrarøde bølgelængder, der kan bidrage til at skelne mel-

lem afgrøder. Der vil på sigt kunne udvikles automatiserede algoritmer, der 

f.eks. kan skelne mellem afgrøder ud fra disse billeder. En ren visuel tolkning af 

billederne, baseret på et landbrugs- og naturmæssigt kendskab, vil dog umiddel-

bart kunne anvendes i sammenhæng med FVM’s markregistreringer til en ma-

nuel, omend tidskrævende, screening af landbrugsarealer. Nytteværdien af disse 

billeder er dog begrænset af, at der ikke optages billeder hvert år samt at de ikke 

optages på et tidspunkt af året, hvor efterafgrøder er synlige. 

Der forgår en stadig udvikling af billeddannende satellit-sensorer til jordobserva-

tion. Således findes der nu kommercielle satellitter, der kan levere VHR (Very 

High Resolution) billeder med en detaljeringsgrad på 50x50 cm, hvilket er sam-

menligneligt med de ortofoto, der blev fløjet over Danmark for blot få år siden. 

Man kan således vælge at supplere sommerortofoto med enten VHR satellitbil-

leder eller flyfoto for f.eks. at få efterafgrøderne dækket. 

Før enkeltbetalingsordningen blev indført i 2005, kontrollerede man afgrøderne 

i ansøgningerne vha. automatisk klassifikation af multispektrale satellitbilleder, 

oftest fra SPOT-satellitterne. Mindste detalje for disse er 10-20 meter, hvilket er 

tilstrækkeligt til at bestemme afgrøder på markniveau, dog ikke ved smalle mar-

ker under 20 meter. Et SPOT-billede har en udbredelse på 60x60 km, nok til at 

dække størstedelen af de danske kommuner. For at opnå en tilstrækkelig god 

afgrøde-bestemmelse er det nødvendigt med 3-4 billeder optaget hen over 

vækstsæsonen samt et sæt referencemarker fra området for at kunne træne 

klassifikationsalgoritmerne. Succesraten for afgrødeklassifikationen er meget af-

hængig af datamaterialets kvalitet og plantedækkets beskaffenhed. For de mest 

hyppige og rumligt homogene afgrøder som f.eks. hvede, byg og raps kan der 
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forventes et godt resultat, mens der typisk ikke kan opnås så gode resultater ved 

inhomogene plantedækker som f.eks. græs eller ved sent fremspirende afgrøder 

som kartofler, majs og roer. 

Mht. efterafgrøder er der så vidt vides ingen danske erfaringer med at foretage 

afgrødebestemmelse ud fra satellitbilleder. Umiddelbart vurderer vi, at der vil 

være en del praktiske vanskeligheder i forbindelse med at klassificere efteraf-

grøderne, da vejrforholdene og lysindfaldet er mindre optimale end om foråret 

og sommeren. Timingen af billedoptagelsen i forhold til høsttidspunktet for en 

given mark vil desuden gøre det vanskeligt at skelne mellem en ordinær afgrøde 

og en efterafgrøde. Vha. et simpelt vegetationsindeks, vil man dog kunne vurde-

re om en mark har et gyldigt plantedække på optagelsestidspunktet, forudsat at 

det ikke drejer sig om stormængder ukrudt. 

 

Identifikation af ikke-støtteberettigede arealer 

Der sker en hastig udvikling i tilgængeligheden af stadig bedre højtopløselige te-

lemålingsdata, både i form af orto- og satellitfotos, men også i form af luftbårne 

og jordnære sensordata. Tilsammen danner disse mange data en ganske omfat-

tende informationskilde, som fremtidig arealforvaltning af landbrug og miljø i 

stigende grad vil kunne benytte sig af. Mangel på automatiserede metoder til 

ekstrahering af viden fra de rumlige data udgør én af de største barrierer for en 

bedre informationsudnyttelse. Eksempelvis har telemålingsdata en central rolle i 

kontrolprocessen i forbindelse med støtteudbetaling til landbrugerne efter en-

keltbetalingsordningen mv., dog er kontrolprocessen præget af mange manuelle 

arbejdsrutiner, der repræsenterer en betydelig flaskehals og kilde til usikkerhe-

der i afvikling af kontrolopgaven. Med støtte fra FERV er der på Institut for Jord-

brugsproduktion og Miljø (DJF-JPM) iværksat et forskningsprojekt REMOTE 

CONTROL (2010-2012), der skal udvikle nye analysemetoder for telemålingsdata 

og bidrage til operationalisering af screeningsværktøjer for kontrolprocessen, 

især med hensyn til at skelne mellem støtte- og ikke-støtteberettigede (fradrags) 

arealer inden for markblokken. Projektet undersøger en kombination af billed- 

og terrænanalyser til dette formål og har projektpartner på DMU Kalø, AU-Nat 

og Universitet Basel. 

Som første led gennemføres en vidensyntese med det formål at beskrive det po-

tentielle anvendelsesfelt for telemåling samt perspektiver for metodeudvikling 

mht. effektiv gennemførsel af kontrollen af arealbaserede støtteordninger. Rap-

porten forventes ultimo 2010. Med udgangspunkt i vidensyntesen udvikles au-
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tomatiserede rutiner til billedanalyse og identifikation af udvalgte fradragsareal-

typer, så som læhegn, veje, grøfter, vandhuller og periodisk våde områder. Dertil 

anvendes objekt-baseret billedanalyse (OBIA), som identificerer objekter ved at 

finde mønstre i farve- og kontrastegenskaber af billedmateriale med 0,2-0,5 m 

pixelstørrelse. OBIA implementeres og gennemføres i eCognition® software og 

udvalgte rutiner testes i kontrolsæsonen 2011. OBIA resultater er behæftet med 

større usikkerheder for objekter, der er kendetegnet ved større naturlig hetero-

genitet, lige som OBIA ikke anvendes til en nærmere afgrødeklassificering. Såle-

des er bestemte typer af fradragsarealer, som f.eks. områder med lysesiv (Jun-

cus effusus) inden for vedvarende græsmarker, svære at udpege vha. OBIA ale-

ne. En kombination af spektrale analysemetoder og OBIA til kortlægning af lyse-

siv undersøges derfor som et led i et ph.d. projekt (2010-2013) knyttet til REMOTE 

CONTROL.  

Den høje rumlige opløsning af den nye, danske, LiDAR-baserede digitale højde-

model åbner muligheden for at aflede bestemte landskabsstrukturer direkte fra 

højdedata. REMOTE CONTROL udvikler og tester algoritmer i 2011, der kan screene 

for bestemte fradragsarealer som grøfter, vandhuller, gravhøje og lokale forhøj-

ninger under læhegn. Terrænanalyse er desuden et stærkt instrument til at fore-

tage en robust vurdering af vandfordeling i landskabet på grundlag af detaljere-

de højdedata. Nogle fradragsarealer, der samtidig er usikkert bestemt vha. OBIA, 

er kendetegnede ved at være periodisk vandmættede og findes ofte i lokale lav-

ninger eller tæt ved overfladevandet. REMOTE CONTROL undersøger derfor hvor 

vidt avancerede terrænbaserede ’wetness’ og ’depth-to-water’ indices kan hjæl-

pe med at udpege fradragsarealer. Det forventes, at en kombination af billed- og 

terrænanalyse vil kunne reducere usikkerheden i kortlægningen betydelig for 

bestemte fradragsarealtyper. Dette arbejde påbegyndes i 2011 og testes og af-

sluttes i 2012. 

Ved afslutning af projektet forventes, at der foreligger prototype-redskaber, der 

kan anvendes landsdækkende i kombination med standard GIS-software. 

 

Teknologier til dokumentation af arbejdsgange, miljøpåvirknnger og gener 

Målinger til brug for dokumentation og kontrol 

Husdyrbrug kan i forbindelse med miljøgodkendelse blive pålagt at anvende for-

skellige teknologier til at reducere udledning af ammoniak og lugt. Metoder til at 

dokumentere brug af disse teknologier kan være monitering af forbrug af el, sy-

re og andre kemikalier. Eksempelvis arbejder Infarm med opsamling af en række 
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driftsparametre på deres forsuringsanlæg, der ville kunne bruges i kontroløje-

med.  

Direkte måling på afkastluft fra stalde i kontroløjemed er særdeles vanskeligt, 

idet der som regel er mange afkast eller naturlig ventilation, og koncentrationer 

er lave, og lufthastigheder varierer over døgnet og med dyretæthed og udetem-

peratur. Men flere producenter af ventilationsanlæg arbejder med muligheder 

for at måle ventilationsydelser (via elforbrug, målevinger, vibrationer etc.), og 

dette kan kombineres med sensorer. Men dette vil kræve mere robuste og påli-

delige sensorer, end vi har i dag. Men det vil sikkert komme i løbet af nogle år. 

Der er en række muligheder for at teknologier til monitering af håndtering og 

udbringning af gylle. Som eksempel vil kontrol af tilsætning af syre og andre ke-

mikalier til gylle under udbringning kunne moniteres og bruges i kontroløjemed. 

Integrerede Management Informations Systemer 

Integrerede Driftledelses Informations Systemer er udviklet for at kunne under-

støtte aktuelle ledelsesbeslutninger og overholde standarder.  Moderne land-

brugsbedrifter er datatunge både i forhold til behovet for dokumentation og 

grundlag for en effektiv produktionsstyring, hvilket stiller betydelige krav om in-

formation på rette sted og tid. Dette betyder også, at der er store krav til at 

kunne håndtere disse data såvel i forbindelsen med indsamling som ved bear-

bejdning og brug af data. På basis af forskellige gennemførte projekter med in-

formationsteknologi som emne er designet et integreret informationssystem på 

grundlag af en ekstraktion af informationsbehovet i landmandens beslutnings-

processer. Informationsflowet for forskellige planlægningsniveauer og for alle 

typiske landbrugsoperationer er specificeret.  Systemet definerer således et 

trådløst informationssystem til landmænd, hvor der er online kommunikation til 

kontoret og maskinerne i marken (manuelt styrede eller robotter) gennem hele 

dyrkningsprocessen fra pløjning og harvning til såning, sprøjtning og høst. Infor-

mationssystemet sikrer også adgang til konsulenttjeneste, vejrtjeneste, myndig-

heder m.m. og informationer fra dem. Landmanden får den rette information til 

rådighed på rette sted og tid, således at sporbarheden og dokumentation af 

f.eks. krydsoverensstemmelser kan sikres på en let måde. 

 

 

 


