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Forord  

Nærværende rapport er en fælles udgivelse af to delrapporter, som er udarbejdet i forbindelse 
med gennemførelse af et analysearbejde på GIS og GEO-dataområdet ved implementering 
af administrationssystemerne for EU's nye reform af landbrugs- og landdistriktspolitikken i 
Fødevareministeriet (CAP Lang Sigt). 
 
Som det fremgår af delrapporterne, er foranalysen foretaget af en underarbejdsgruppe i CAP 
Lang Sigt projektet, og i regi af Direktoratet for FødevareErhverv, men med deltagelse af 
Plantedirektoratet, Fødevareministeriets Departement og Danmarks JordbrugsForskning. 
 
 
September, 2006  
 
Jens Hauge Pedersen, Vicedirektør, Direktoratet for FødevareErhverv  
Bjarne Lanng, Projektleder, Direktoratet for FødevareErhverv  
Tommy Dalgaard, Forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning  
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1. Indledning  

I 2003 blev der i EU vedtaget en reform for den fælles landbrugspolitik. Denne reform kaldes 
CAP, og er en forkortelse af Common Agricultural Policy. Hovedelementer i reformen er, at 
de største ordninger samles i en hovedordning kaldet Enkeltbetalingsordningen. CAP refor-
men er implementeret i 2005 i Danmark, og eksisterende IT-systemer er tilrettet. Direktoratet 
for FødevareErhverv har imidlertid nedsat et projekt til udvikling af et nyt administrationssy-
stem til håndtering af diverse nuværende og kommende ordninger i CAP. Dette projekt kaldes 
CAP Lang Sigt og arbejdsgruppen E3 og følgegruppen F3 er en del af dette projekt. E3 og F3 
er forankret i Direktoratet for FødevareErhverv, men hele arbejdet med foranalysen er lavet i 
et samarbejde med Plantedirektoratet og Fødevareministeriets departement samt til dels Dan-
marks JordbrugsForskning, og har derfor et lidt bredere perspektiv. 
 
Denne rapport er E3-arbejdsgruppen afrapportering af arbejdet med kortlægning af GIS og 
geodata. Rapporten skal læses i sammenhæng med gruppen første delrapport af den 15. sep-
tember 2005. Det vil sige, at væsentlige elementer fra delrapporten er gengivet i denne rap-
port, men en del baggrundsmateriale kan kun findes i delrapporten af 15. september 2005.    
 
Kommissoriet og dermed projektarbejdet overordnede udgangspunkt er udarbejdelse af en 
foranalyse til beskrivelse af mulighederne for øget anvendelse og udveksling af geografiske 
data. Umiddelbart efter diskussionen af delrapporten af 15. september 2005 i følgegruppen F3 
blev kommissoriet præciseret ved udarbejdelse af en leverancebeskrivelse for E3-gruppen. 
Projektarbejdet skal således belyse og vurdere teoretiske problemstillinger, men E3-gruppen 
har i udstrakt grad tilstræbt en praktisk løsningsorienteret indgang til hele projektarbejdet. 
Kommissorium og leverancebeskrivelse er vedlagt som bilag H. 
 
Denne rapport indeholder 4 hovedafsnit i kapitlerne 2 til 5 samt en bilagssamling. I kapitel 2 
tages der et generelt udgangspunkt for geodata og Fødevareministeriet placeres i denne sam-
menhæng. I kapitel 3 beskrives gruppens vurderinger af eksterne parters interesser i geodata 
fra Fødevareministeriet, og i kapitel 4 vurderer gruppen hvilke interne interesser der er for 
øget anvendelse af GIS og geodata i såvel Direktoratet for FødevareErhverv som i øvrige in-
stitutionerne i Fødevareministeriet. Endelig indeholder kapitel 5 arbejdsgruppens anbefalinger 
og prioritering af disse. 
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2. Fødevareministeriet i generel geodatakontekst 

Siden 1980’erne er der opbygget store samlinger af geodata. Kendetegnende for disse geodata 
er, at de er tænkt og genereret i forbindelse med administration og løsning af konkrete opga-
ver. I de seneste årtier er der i stadig stigende grad, fokuseret på en mere generel anvendelse 
af geodata til flersidige formål og dermed er behovet for veldefinerede begreber og tekniske 
standarder ligeledes stigende. Kort- og Matrikelstyrelsen og andre centrale myndigheder på 
kort- og geodataområdet arbejder for og samarbejder om standardisering og dermed øget an-
vendelse af geodata.    
 
I regi af institutionerne i Fødevareministeriet administreres væsentlige dele af det åbne land. 
Dette foregår ved administration af diverse arealrelaterede støtteordninger til landbruget og 
ved kontrol af disse ordninger. Landbrugsordningerne administreres primært i Direktoratet for 
FødevareErhverv, og den fysiske kontrol foretages hovedsagelig af Plantedirektoratet. Herud-
over fortages der i Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser og til dels 
i Direktoratet for FødevareErhverv er en række planlægnings- og forskningsopgaver i det åb-
ne land. I forbindelse med løsningen af disse opgaver anvendes og genereres der en række di-
rekte eller indirekte stedfæstede data – altså geodata. Fødevareministeriets data og diverse 
administrationssystemer er tænkt i en konkret administrationssammenhæng, men der har gen-
nem det seneste årti været en støt stigende anvendelse af diverse geodata og data fra andre 
sektorer. 
 
2.1 Forståelsesramme for geodata  
Det er E3-gruppens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at Fødevareministeriet placeres i det 
samlede geodatabillede i Danmark. Dette begrundes med, at vi internt i landbrugssektoren kan 
sikre effektive arbejdsgange og forbedret sammenhæng til øvrige sektorer herunder især mil-
jøsektoren. Det vil sige, at vi ved at arbejde systematisk med standardisering, begrebssætning 
mm. kan sikre forbedrede interne arbejdsgange og dataudvekslinger, både mellem landbrugs-
erhvervet og forvaltningen, og eksterne arbejdsgange og dataudvekslinger til miljøsektoren 
mm. 
 
Begrebsmodellen i figur 1 viser en forståelsesramme for geodatainfrastrukturen, som den er 
beskrevet i rapporten ”Basisdata – forståelsesramme og analysemodel til kategorisering af ba-
sisdata” fra Udvalget til nytænkning vedrørende basisdata. Modellen tager udgangspunkt i 
INSPIRE direktivet, som forventes vedtaget i 2006, og dermed skal danne ramme for krav til 
geodata. Modellen og forståelsesrammen i modellen er generelt anerkendt i hele geodatasek-
toren, og ved at Fødevareministeriet ses i denne kontekst, sikres en overordnet sammenhæng 
mellem Fødevareministeriet og øvrige nationale og internationale geodatainitiativer. 
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                     Figur 1: Forståelsesramme for basisdata fra Udvalget til ny-                  

tænkning vedrørende basisdata  
 
I henhold til modellen kan basisdata deles i geografiske referencedata, multisektordata og de 
tilhørende metadata. Multisektordata er geodata som genereres og vedligeholdes indenfor en 
sektor, men som samtidig er vigtige for udøvelsen af væsentlige aktiviteter i andre sektorer. 
En sektor er i modellen som udgangspunkt defineret som et ministerområde. Geografiske re-
ferencedata kan defineres som en delmængde af multisektordata, der giver en entydig stedbe-
stemmelse af information, giver mulighed for sammenstilling af forskelligartede informatio-
ner eller etablerer en forståelsesmæssig ramme, som underbygger forståelsen af 
informationer. 
 
Generelt kan det således siges, at multisektordata er data der bruges på tværs i to eller flere 
sektorer, og geografiske referencedata er geodata, der bruges som et fast og sikkert grundlag 
for registreringer af øvrige data. Metadata er information om data. Det vil sige, at metadata er 
en beskrivelse af relevante oplysninger om data, f.eks. ajourføring, referencesystem, titel 
m.m.   
 
Landbrugs- og fødevaresektorens geodata er derfor de geodata, der anvendes inden for admi-
nistration og kontrol af diverse støtteordninger samt planlægning og forskning i regi af institu-
tionerne i Fødevareministeriet. En del af fødevaresektorens geodata anvendes ligeledes i an-
dre sektorer, og er derfor multisektordata. 
 
Markbloktemaet er helt grundlæggende for støtteadministrationen og E3-gruppen har konsta-
teret, at øvrige sektorer bruger og er interesseret i at bruge markbloktemaet og de forskellige 
oplysninger, som kan knyttes til markbloktemaet. I den sammenhæng har E3-gruppen efter 
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retningslinierne i ”Basisdata – forståelsesramme og analysemodel til kategorisering af basis-
data” fra Udvalget til nytænkning vedrørende basisdata gennemført den beskrevne analyse-
model til vurdering af, om markbloktemaet er geografiske referencedata (bilag A). E3-grup-
pens konklusion er, at markbloktemaet er geografisk referencedata, da det opfylder kriterierne 
herfor. Umiddelbart overrasker det ikke, at markbloktemaet er geografisk referencedata, da 
markblokteamet generelt er den geografiske nøgle til stedfæstelse af støtteordninger i det åbne 
land. 
 
En konsekvens af at Fødevareministeriet indgår i det samlede nationale geodatabillede er, at 
Fødevareministeriet er forpligtet til at sikre, at geodata der genereres i Fødevareministeriet 
generelt er standardiseret, og at der er en særlig forpligtigelse i forbindelse med markblokte-
maet. 
 
Det er endvidere E3-gruppens vurdering, at Fødevareministeriet bør deltage i det referenceda-
taudvalg, som er under etablering af Servicefællesskabet for Geodata. Ved nedsættelse af et 
referencedataudvalg skal det sikres, at der er tilstrækkelig sammenhæng i de forskelle referen-
cedata på tværs af sektorer og myndigheder. 
 
Det skal påpeges, at der i forbindelse med ovenstående ikke er behandlet eller taget stilling til 
økonomiske og juridiske barrierer omkring dataudveksling, men det er E3-gruppen umiddel-
bare vurdering, at der kan være væsentlige økonomiske og juridiske problemstillinger, som 
skal løses inden data flyder frit efter behov på tværs af sektorerne.  
 
2.2 Geodata i Fødevareministeriets regi  
Fødevareministeriets institutioner anvender en lang række geodata; f.eks. angivelse af arealer 
(ved polygoner), adresser (med tilknyttede koordinatsæt) – eller data, der henviser til et areal 
eller en adresse. 
 
Der er dels tale om en række grundoplysninger (oplysninger om virksomheder, ejendomme, 
adresser, husdyrbesætninger, markblokregistret og internetmarkkort), som er samlet i det fæl-
les registersystem GLR/CHR (Generelt LandbrugsRegister / Centralt HusdyrbrugsRegister, se 
bilag B) dels om oplysninger, som indsamles og registreres i lokale fagsystemer (f.eks. afgrø-
deoplysninger, gødningsregnskabsdata, oplysninger vedr. tilskudsansøgninger, tilsagn om til-
skud). 
 
De fleste grundoplysninger (jf. ovenfor) vedligeholdes af andre myndigheder, men markblok-
temaet og internetmarkkortet er etableret – og vedligeholdes – i Fødevareministeriets regi. 
  
Med henvisning til bilag C kan det konstateres, at markbloktemaet anvendes i en lang række 
fagsystemer. Markbloktemaet udgør således et væsentligt internt reference-datasæt i mange 
støtteordninger i Direktoratet for FødevareErhverv – og dermed også ved Plantedirektoratets 
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kontrol af støtteordninger. Det fremgår endvidere af bilaget, at der er en udbredt anvendelse af 
digitale ortofotos som baggrundskort. 
 
Det kan endvidere nævnes, at Direktoratet for FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Føde-
varestyrelsen vedligeholder egne virksomhedsregistre på baggrund af opdateringer fra GLR’s 
Virksomhedsregister, idet basisoplysningerne fra GLR tilknyttes relevante lokale data. 
 
2.3 Markbloktemaet 
Som beskrevet i afsnit 2.1 kan markbloktemaet betragtes som geografiske referencedata i en 
bred geodatakontekst og som helt grundlæggende referencedata for den interne administration 
i Fødevareministeriet. I dette afsnit diskuteres generelle og konkrete forhold omkring blokte-
maet. 
 
Kvaliteten af bloktemaet 
Af flere årsager bør der sættes øget fokus på kvaliteten og opdateringen af bloktemaet. Kom-
missionen har således for nylig haft fokus på kvaliteten af bloktemaet i en revisionsrapport. 
 
I henhold til forordning 796/2004 (kontrolforordningen) skal medlemsstaterne sørge for, at 
der i mindst 75 % af de markblokke, der er omfattet af en støtteansøgning under enkeltbeta-
lingsordningen, er mindst 90 % af det respektive areal, der er støtteberettiget under enkeltbe-
talingsordningen (også kaldet 75%/90% kravet). I 2005 findes 335.000 markblokke. Ud af 
335.000 markblokke findes der 64.000 blokke uden anmeldt areal (nul-blokke). Af de ca. 
270.000 aktive blokke er 68.000 blokke udnyttet med mindre end 90%. Det danske markblok-
register overholder således 75%/90% kravet med begrænset margin.  
 
For at sikre at vi til enhver tid opfylder EU’s krav vedrørende markblokkene, er det nødven-
digt at vi etablerer en hurtigere og mere effektiv opdatering af markbloktemaet. I dag foreta-
ges den egentlige ændring af markblokpolygonerne udelukkende af COWI A/S. Alle ændrin-
ger laves om efteråret med virkning fra den efterfølgende sæson. Det bør imidlertid overvejes 
at foretage en løbende opdatering, således at en væsentlig del af ændringerne indgår i behand-
lingen af ansøgningerne i samme sæson som behovet for ændringen opdages. For at effektivi-
sere denne proces bør det endvidere overvejes at inddrage medarbejdere i Direktoratet for Fø-
devareErhverv, Plantedirektoratet og Danmarks JordbrugsForskning i arbejdet med at 
opdatere markbloktemaet. 
 
Den generelle tekniske og topografiske kortlægning i Danmark har traditionelt været to for-
skellige kortlægninger. I forbindelse med projektet FOT (Fælles Objekt Typer) bliver den 
tekniske og den topografiske kortlægning mere integreret. Dette foregår ved, at der i vid grad 
anvendes de samme fælles objekter til forskellige formål og i forskellige sammenhæng. Ud-
over anvendelsen af fælles objekter forventes der i forbindelse med implementering af FOT, 
at der skabes mulighed for en generelt løbende sagsorienteret ajourføring. I forbindelse med 
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ajourføring af markbloktemaet kunne det være relevant at koordinere med den generelle lø-
bende ajourføring i FOT-regi.      
 
Mark- el. markblokregister   
I forbindelse med beslutningen om hvordan registret over referenceparceller/marker under 
hektarstøtteordningen skulle udformes, blev der i 1993/94 gennemført et pilotprojektet, hvor 
man undersøgte i hvilket omfang marker blev ændret i 5 testområder. Ud fra resultatet blev 
det besluttet at oprette markblokkene som de kendes i dag, og dermed fik markkortenes deres 
nuværende udseende. 
 
Efter drøftelser med departementet og Kommissionen blev det besluttet, at gennemføre EU-
kravene ved at indføre det markbloksystem som vi fortsat anvender i dag. Beslutningen blev 
truffet primo 1995, og markbloktemaet blev skabt i løbet af 1995. Markbloksystemet er gene-
relt velfungerende, og er efter anbefalinger fra Kommissionen blevet forbillede for en række 
andre medlemsstater og ikke mindst de lande som blev optaget i 2004, samt de to ny 
kandidatlande. 
 
En nærmere beskrivelse af markbloktemaet findes i bilag 6.5 i delrapporten af 15. september 
2005 samt i bilag E i denne rapport, hvor bl.a. den nævnte undersøgelse er refereret. 
 
Markbloktemaet er først og fremmest designet til at medvirke til en effektiv administration af 
de støtteordninger, som er omfattet af det integrerede administrations- og kontrolsystem 
(IACS). Imidlertid er markbloktemaet efterspurgt i en række andre sammenhænge. I en del af 
disse sammenhænge fungerer markbloktemaet ikke optimalt, da den mindste enhed, mark-
blokken, ofte er for stor. Ved at lave et finmasket markregister løses disse problemer ikke 
nødvendigvis, idet heller ikke marken er en enhed, som altid er lille nok, f.eks. vil en del Na-
tura 2000 områder ikke følge grænsen for hverken en mark eller en markblok. 
 
I henhold til bilag E er det E3-gruppens vurdering, at eneste alternativ til det nuværende 
markbloktema, at der oprettes et marktema som supplement til markbloktemaet. Som nævnt i 
bilag 6.5 i delrapporten af 15. september 2005, vil en manuel digitalisering og vedligeholdelse 
af alle marker være meget kostbar. På trods af dette anbefaler E3-gruppen alligevel, at der 
snarest laves en analyse af, om der ved indsamling af data fra forskellige kilder, herunder tid-
ligere års indtegninger, kan skabes et finmasket marktema, som kan dække en betydelig del af 
landet. Et sådant ikke komplet marktema kunne evt. stilles til rådighed i Internet Markkort 
(IMK, se bilag F) for ansøgere om enkeltbetaling, for derigennem at øge incitamentet til at 
benytte IMK til ansøgningen, når de kan anvende tidligere års markindtegninger. Ansøgerne 
kunne således importere Direktoratet for FødevareErhvervs forslag til markplacering og lave 
de nødvendige justeringer i markstørrelser, antal marker og markafgrænsning. Efter den me-
tode er det E3-gruppen vurdering, at der kan fås en betydelig stigning i antal ansøgere, som 
selv vedligeholder deres marker i IMK. 
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2.4 Opsamling og vurdering 
Fødevareministeriets data bør ses som en del af den samlede geodataverden, og det er i den 
forbindelse E3-gruppens vurdering, at markbloktemaet er geografiske referencedata og Direk-
toratet for FødevareErhverv og Fødevareministeriet har en særlig forpligtigelse til at sikre, at 
markbloktemaet er aktuelt, standardiseret og tilgængeligt. 
 
Som det er beskrevet er det E3-gruppens vurdering, at diskussionen om anvendelse af et 
markbloktema eller et marktema skal ses som et ”både og” og ikke som et ”enten eller”. Efter 
gruppen vurdering bør der i det videre arbejde med implementering af CAP Lang Sigt tages 
udgangspunkt i det eksisterende markbloktema, men man bør arbejde for at udvikle metoder, 
der sikrer en øget registrering på markniveau. Markbloktemaet er således referencedata, mens 
at marktema forståelsesmæssigt kan betragtes som multisektordata.  
 
I den forbindelse foreslår E3-gruppen, at det ligeledes vurderes i hvilket omfang den generelle 
danske kortlægning i FOT-regi kan bidrage til forbedring af markbloktemaet og om mark-
bloktemaet kan bidrage til den generelle kortlægning. 
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3. Forventninger fra eksterne parter 

Regeringen har som mål at forbedre det offentlige Danmarks service over for borgere og er-
hvervsliv, hvilket bl.a. skal sikres gennem en mere sammenhængende og effektiv IT-anven-
delse i den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal sikre en forandringsparat IT-arkitek-
tur, hvor eksisterende forretningsprocesser og systemer ikke er begrænset af ændringer i tid, 
sted og organisatoriske grænser. 
 
En forudsætning for at få udbytte af teknologi-investeringerne er, at man kan udveksle data på 
tværs af systemer og organisatoriske enheder, hvilket kræver fælles standarder. IT-standardi-
seringen inden for det offentlige er forankret i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling (VTU), og der er oprettet en række instanser, der varetager standardiseringsarbejdet 
omkring digital forvaltning. Processen er bygget op med et overordnet koordinerende organ, 
KIU (Det Koordinerende Informations Udvalg), der refererer til Bestyrelsen for Digital For-
valtning. KIU har nedsat OIO-Datastandardiseringskomitéen og OIO-IT-arkitekturkomitéen, 
der sætter nationale rammebetingelser og sikrer, at viden genbruges. Der henvises til bilag D 
for yderligere information. 
 
I udviklingen af CAP Lang Sigt og herunder arbejdet i E3/F3 er iagttagelse af ovenstående 
OIO standardiseringsforpligtigelser, og anvendelse af forståelsesrammen for basisdata således 
grundlæggende forudsætninger. I delrapporten af 15. september beskrives det endvidere at ar-
bejdet skal leve op til diverse forordninger og direktiver fra EU. Her tænkes især på IACS og 
INSPIRE. 
 
Servicefællesskaber i Fødevareministeriet 
I en moderne digital forvaltning er det vigtigt at der samarbejdes mellem de parter, som er 
fælles om at levere en given service til en borger. Man kan derfor se på direktoraternes digita-
le forvaltning ud fra perspektivet Servicefællesskaber. 
 
Ser man på sagsområderne fra en borgers eller virksomheds synsvinkel vil borgeren eller 
virksomheden ofte ikke være helt på det rene med, hvor den ene myndighed slipper og hvor 
den anden tager over. Man ser på det som ”det offentlige”. Derfor er det vigtigt, at offentlige 
myndigheder samarbejder og skaber en helhedsforståelse for processen. Ofte involverer én 
service flere offentlige myndigheder. Den fulde gevinst ved et servicefællesskab kræver et 
forpligtende samarbejde mellem de relevante parter.  
 
Dette er en af de udfordringer, som Fødevareministeriet står over for. Administrationen af 
størstedelen af tilskudsordningerne indebærer en væsentlig dataudveksling med andre offent-
lige parter. Som eksempler kan nævnes, at et sammenhængende ansøgningsforløb under en-
keltbetalingsordningen kræver samarbejde mellem landmand/landbrugskonsulent, Direktora-
tet for FødevareErhverv (landbrugsstøttekontoret) samt Plantedirektoratet og kommuner, som 
udfører kontrol, m.fl. Til ansøgnings- og indberetningsforløbene hører en række datastrømme, 
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hvor data overføres fra en part til en anden. Disse datastrømme kan systematiseres i mere 
permanente servicefællesskaber i det omfang, at de er fokuseret omkring den service, som 
skal leveres til landmanden/konsulenten.   
 
Der eksisterer allerede i dag interessefællesskaber omkring opgavevaretagelsen på en række 
områder.  Disse servicefællesskaber bør efter E3-gruppens opfattelse videreudvikles og nye 
bør skabes i relevant omfang. 
 
Generelt kan det således konkluderes, at CAP Lang Sigt og E3/F3 er underlagt en række 
rammebetingelse og forventninger fra organisationer og sektorer uden for fødevare- og land-
brugssektoren. E3-gruppen betragter miljøsektoren og landbrugserhvervet som Fødevaremini-
steriets vigtigste samarbejdspartnere på geodataområdet, og derfor beskrives deres ønsker til 
geodata i Fødevareministeriet.  
 
3.1 Miljøsektoren 
I denne sammenhæng anvendes begrebet miljøsektoren som hele den offentlige forvaltning på 
miljøområdet, dvs. på tværs af forvaltningsniveauer. 
 
Miljøforvaltning 2007 
Det er hovedsageligt amterne der har forvaltningen af miljøopgaver i det åbne land, men som 
konsekvens af kommunalreformen flyttes ansvaret for amternes miljøopgaver til kommuner, 
regioner og staten. For at sikre en smidig og effektiv gennemførelse af kommunalreformen på 
miljøområdet er det vigtigt, at amternes forvaltningsgrundlag sikres digitalt. Derudover skal 
forvaltningsgrundlaget være tilgængeligt, funktionsdygtigt og driftsikkert fra kommunalre-
formens ikrafttrædelse 1. januar 2007 for udøvende myndigheder på miljøområdet. 
 
Til dette arbejde er projektet Miljøforvaltning 2007 etableret, og projektet har deltagelse af 
Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og Den Digitale Task-
force.  Formålet med Miljøforvaltning 2007 er at etablere et fælles offentligt arealinformati-
onssystem med miljødata, som kan distribueres gennem Danmarks Miljøportal. Derved sik-
res, at forskellige myndigheder og organisationer kan anvende fælles arealdata ved at trække 
på et fælles system. De nærmere specifikationer for Danmarks Miljøportals indhold er endnu 
ikke endeligt fastlagt. 
 
Efter henvendelse til Miljøforvaltning 2007 er der umiddelbart fremkommet ønsker om ad-
gang både administrativt genererede data og data genereret ved Danmarks jordbrugsforskning. 
 
Af data, der primært er skabt i forbindelse med eller som grundlag for administration af støt-
teordninger til fødevareerhvervet, peges der på følgende: 
• Markbloktema 
• Gødningsregnskabsoplysninger, som kan tilknyttes markbloktemaet 
• MVJ-Tema med type og udbredelse af aftaleområder 
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• GLR-oplysninger  
• CHR-oplysninger 
• Data fra ”Den fælles husdysindberetning” 
 
På nær data om MVJ-aftaler findes de ønskede data digitalt og kan umiddelbart distribueres til 
interesserede parter efter rekvirering, såfremt disse har ret til at få data. Med hensyn til MVJ-
aftale arealer findes disse data digitalt i varierende grad i amterne, og i forbindelse med gen-
nemførelsen af kommunalreformen tilstræbes MVJ-aftaledata sikret digitalt i miljøforvalt-
ningsprojektet. Efter gennemførelsen af kommunalreformen foretages hele MVJ administrati-
onen i Direktoratet for Fødevareerhverv, og i den sammenhæng skal det tilstræbes at disse 
data kan distribueres til interesserede parter.     
 
Udover ovenstående data har miljøsektoren i forbindelse med arbejdet i E3 tilkendegivet øn-
ske om nedenstående geodata: 
• Et landsdækkende kort for husdyrtæthed (dyretrykskort)  
• Arealudnyttelseskort baseret på Enkeltbetalingsordningen 
• Hældninger 
• Jordbundstype   
• Okkerpotentielle områder  
 
Disse data kan helt eller delvist genereres af Danmarks JordbrugsForskning, og kan leveres  
primært som indtægtsdækket ydelse. Der henvises til hjemmesiden www.djfgeodata.dk. 
 
Der er et generelt ønske om adgang til landbrugs- og fødevaresektorens data, men umiddel-
bart vurderet vil miljøsektoren i arbejdet med VVM generelt og i særdeleshed VVM om hus-
dyrbrug være afhængig af adgang til data genereret i institutionerne i Fødevareministeriet. 
 
Dataaftale 
I forbindelse med projektet miljøforvaltning 2007 skal der indgås aftaler om udveksling af da-
ta gennem Danmarks Miljøportal. Det er E3-gruppens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at 
det konkret drøftes mellem Direktoratet for FødevareErhverv/Fødevareministeriet og miljø-
forvaltningsprojektet, hvilke data, på hvilken form og med hvilke forpligtelser Direktoratet 
for FødevareErhverv/Fødevareministeriet skal distribuere til Danmarks miljøportal, og ligele-
des hvilke data Direktoratet for FødevareErhverv/Fødevareministeriet kan få adgang til gen-
nem Danmarks Miljøportal. 
 
Der er således E3-gruppens overordnede vurdering, at Direktoratet for FødevareErhverv/-
Fødevareministeriets udveksling af data med miljøsektoren bør foregå gennem Danmarks 
Miljøportal eller efter principperne fra Danmarks Miljøportal. 
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3.2 Landbrugserhvervet 
En væsentlig del af Direktoratet for FødevareErhverv/Fødevareministeriets arbejde og eksi-
stensberettigelse er administration af diverse landbrugsordninger og i den sammenhæng er Di-
rektoratet for FødevareErhverv/Fødevareministeriet naturligvis interesseret i landbrugser-
hvervets ønsker til Direktoratet for FødevareErhverv/Fødevareministeriet. Det er gruppens 
vurdering, at det generelt kan antages, at Dansk landbrugsrådgivning ved Landscentret i Skej-
by i denne sammenhæng repræsenterer landbrugserhvervets interesser. 
 
Til kortlægning af landbrugserhvervets interesser har der derfor været afholdt møde mellem 
nøglepersoner ved Landscentret og repræsentanter fra E3-gruppen, og følgende er E3-grup-
pens hovedkonklusioner fra møde og efterfølgende mailkorrespondance.  
  
Planlægningsværktøj 
Indenfor landbrugserhvervet findes der to egentlige PC-baserede planlægningsværktøjer. Der 
er Bedriftsløsningen og Næsgaard Mark, som er udviklet at hhv. Dansk Landbrugsrådgivning 
og Datalogisk Aps. 
 
Dansk Landbrugsrådgivning ved Landcentret i Skejby har endvidere for nogle år tilbage op-
rettet Dansk Markdatabase, som er et centralt Web-baseret planlægningsværktøj til bl.a. lag-
ring af virksomhedens data. 
  
Det er oplyst, at baggrunden for Dansk Markdatabase er: 

• Eksplosiv stigning i antallet af dataindberetninger til offentlige myndigheder. 
• De samme informationer skal indberettes gentagne gange til forskellige myndigheder. 
• Fælles database giver mulighed for at dele data. 
• Krav om at kunne genfinde data – også ved kontrol. 
• Mulighed for mere effektivt samarbejde mellem landmanden og konsulent, maskinsta-

tion, grovvarehandel, offentlige myndigheder osv.  
 
Landscentret oplyser, at 30.000 ejendomme hvert år får udarbejdet mark- og gødningsplan i 
Bedriftsløsningen. Bedriftsløsningen er et PC-baseret planlægningsværktøj, som anvendes af 
de fleste konsulenter og er udviklet af Dansk Landbrugsrådgivning. De 30.000 ejendomme 
repræsenterer et samlet areal på 1,7 mio. ha. Data fra ca. 5.000 ejendomme, og som er skabt i 
bedriftsløsningen, lægges i 2005 ind i Dansk Markdatabase. 
 
Eneste egentlige alternativ til Bedriftsløsningen er Næsgaard Mark, som er et privatudviklet 
planlægningsværktøj. Det antages, at der udarbejdes mark- og gødningsplaner for ca. 4.000 
ejendomme i Næsgaard Mark. 
 
Dansk Markdatabase og Næsgaard Mark indeholder GIS-funktionalitet, men Bedriftsløsnin-
gen indeholder ikke GIS-funktionalitet. I Dansk Markdatabase er der forskellige søgefunktio-
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naliteter, visning af grundkort som ortofoto, Topografiske kort og matrikelkort samt visning 
af forskellige temakort som bloktema, §3-områder m.m. 
 
Dansk Landbrugsrådgivnings grundholdning er, at der kun skal udvikles ét system til ét be-
stemt formål. Med andre ord, når nu man har udviklet Dansk Markdatabase burde dette sy-
stem også kunne håndtere de data, som skal anvendes af myndighederne. Selvom dette ikke 
skulle kunne lade sig gøre, er det meget vigtigt at det tilstræbes, at data som er registreret i ét 
system, og som efterfølgende skal anvendes i andre systemer, kan overføres elektronisk på en 
enkel og let måde. Dette gøres bedst gennem anvendelse af standardiserede data efter OIO 
konceptet og ved brug af XML-webservices. 
 
Med hensyn til data og udveksling af data er det ikke så vigtigt om data ligger centralt eller 
lokalt, men det er vigtigt, at der er god og sikker tilgængelighed til data f.eks. gennem 
WMS/WFS services. 
 
Det er E3-gruppens vurdering, at offentlige myndigheder er forpligtet til at udvikle IT-sy-
stemer, som kan udveksle data med alle relevante systemer og ikke blot de systemer, som ud-
vikles af en enkelt operator. 
 
Dataønsker og -behov 
Med inspiration i delrapporten af den 15. september 2005 har Dansk Landbrugsrådgivning 
ved Landscentret i Skejby lavet nedenstående umiddelbare vurdering af landbrugets dataøn-
sker. 
 
Landscentret oplyser, at oversigt skal betragtes som et allerførste (uprioriteret) bud på en 
oversigt over GIS og geodata set fra Dansk Landbrugsrådgivnings side. 
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Egne data Eksterne data i brug Tilgængelige eks-
terne data (ønske) 

Ikke tilgængelige (øn-
skede data) 

Jordtyper 
Arealanvendelse 
Afgrøder, sortsoplys-
ninger 
Dyrkningsoplysninger 
(behandlinger i mar-
ken) 
Vanding 
Jordbundsanalyser 
(markniveau og even-
tuelt GPS-jordprøver) 
EM-38 målinger 
Udbyttekort 
Vanding 
Jordbundsanalyser 
(markniveau og even-
tuelt GPS-jordprøver) 

Markblokkort 
DDO (ortofoto) 
Matrikelkort 
DDK (ortofoto med 
stednavne) 
Amternes område-
udpegninger via VMS 
og som download af 
filer (Natura 2000, § 
3-områder, drikke-
vand, MVJ o.s.v.) 
Højdedata (KMS)  
KLS-data 
Adresse (geo) 
DDOVektor-kort 
KMS-kort 
DMI vejrdata på grid-
niveau 
Jordklassificering 
(DJF) 
Administrative indde-
linger (region, kom-
muner, postnr.) 

Satellitbilleder 
Telemålingsdata (DJF) 
Fysiske opmålingsdata 
(PD) 
GLR-data 
CHR-data 
Økologi-status 
Gødningsregnskabsop-
lysninger 
Matrikeldata 

Hældning og hæld-
ningslængde (USLE) 
Hældnings-% 
Drænkort fra Hede-
selskabets arkiv 

 
Landscentret oplyser, at der i varierende grad er restriktioner på stort set alle data. Data i feltet 
”Egne data” findes generelt ude på de enkelte rådgivningscentre og ejes af landmanden selv. 
Blandt de eksterne data har Dansk Landbrugsrådgivning i nogle tilfælde ret til at videresælge 
dem til landmænd (f.eks. DDO, DDK og KMS-kort). Andre data må bruges internt på Lands-
centret Planteavl til egne undersøgelser (f.eks. højdedata og jordklassificeringen) og nogle da-
ta er frit tilgængelige for alle (f.eks. amternes områdeudpegninger). 
 
Udveksling af data 
Generelt anbefaler Dansk Landbrugsrådgivning ved Landscentret, at dataudveksling mellem 
IT-systemer følger godkendte og anbefalede standarder for dataudveksling. Landscentret hen-
viser bl.a. til www.oio.dk samt www.xyz-geodata.dk. Efter Landscentrets vurdering er gevin-
sten ved at følge etablerede fælles databeskrivelser, at der spares tid på udvikling, vedligehol-
delse og videreudvikling af landbrugscentrets datamodeller. Udnyttelse af fælles tekniske 
standarder er i mange situationer usynlige for brugerne, men kræves af IT-systemerne tilret-
tes, når de skal udveksle information eller på anden måde fungere. Landscentret peger på 
WMS/WFS samt XML i forbindelse med udveksling af data. 
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Landscentret peger endvidere på, at fælles datastandarder sikrer at de begreber, der udveksles 
mellem forskellige IT-systemer og deres komponenter, er entydigt defineret. En sådan stan-
dard kan for eksempel definere, hvorvidt et adressefelt indeholder både gadenavn og -num-
mer, eller om nummeret findes i et separat felt. Sådanne forhold er sædvanligvis ikke specifi-
ceret i de tekniske standarder, men de er vigtige for at sikre en problemfri udveksling af 
information, hvor IT-systemerne forstår hinanden. 
 
Øget anvendelse af GPS 
En væsentlig kilde til GIS-data kunne i fremtiden blive GPS-udstyr hos landbrugerne. Dansk 
Landbrugsrådgivning har indgået en aftale om salg eller formidling af Farmsite Mate GPS-
udstyr. Datalogisk Aps, som laver Næsgaard Mark er ligeledes forhandler.  Det er dog ikke 
Dansk Landbrugsrådgivnings indtryk, at der de næste 1 – 2 år ville komme en betydelig ud-
bredelse af GPS-udstyr i landbrugserhvervet. 
 
3.3 Opsamling og vurdering 
Med baggrund i dataønskerne fra miljøsektoren og landbrugserhvervet er det E3-gruppens 
umiddelbare vurdering, at dataudvekslingen med disse sektorer i det store og hele fungerer, 
men at der kan udvikles metoder til at forbedre og smidiggøre samarbejdet og dataudvekslin-
gen i betydelig grad. I den sammenhæng er standardisering af data hovedelementet. Det er 
gruppens vurdering, at det kunne være hensigtsmæssigt, at anvende Danmarks Miljøportal 
som platform for dataudveksling, da data herved kan sikres i sammenhæng med øvrige data 
på hele miljøområdet. 
 
Ved at se Fødevareministeriet i sammenhæng med Danmarks Miljøportal kan det ligeledes 
sikres, at det ikke kun er miljøsektoren og landbrugserhvervet, men også samfundet generelt, 
som får adgang til de data, der generes i forbindelse med administrationen og kontrollen af 
diverse landbrugsordninger. 
 
Som det fremgår af beskrivelserne, er det et ønske fra både miljøsektoren og landbrugser-
hvervet at få adgang til væsentlige dele af de administrativt genererede data f.eks. markblok-
tema, gødningsoplysninger og GLR/CHR, men også diverse data som er skabt ved Danmark 
Jordbrugsforskning. 
 
Det er E3-gruppens vurdering, at konkrete ønsker til data vil ændre sig over tid i takt med nye 
og ændrede ordninger og opgaver. Derfor er det ikke særligt relevant, at lave udtømmende li-
ster over data, men blot konstatere, at der er en efterspørgsel efter data. Som en del af den 
samlede geodataverden bør Fødevareministeriet således løbende arbejde for, at data er stan-
dardiserede, velbeskrevne og anvendelige i andre sammenhænge. Det er endvidere E3-grup-
pens vurdering, at servicefællesskaber bør oprettes i størst muligt omfang og efter konkrete 
behov. 
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4. Intern GIS-anvendelse og udviklingsbehov 

I forbindelsen med behandlingen af diverse sager og varetagelsen af øvrige opgaver i både Di-
rektoratet for FødevareErhverv og generelt i Fødevareministeriet anvendes der som beskrevet 
forskellige geodata. Grundlæggende anvendes geodata som administrationsgrundlag og be-
slutningsstøtte i forskellige fagsystemer, og internt i Direktoratet for FødevareErhverv og Fø-
devareministeriet har vi generelt behov for at få adgang til geodata, som er standardiserede og 
velbeskrevne. Det sikrer, at data kan anvendes på tværs af forskellige kontorer, direktorater og 
opgaver. 
 
I det følgende beskriver kort hvilke opgaver og hvilke geodatabehov der findes på de enkelte 
opgaveområder.  
 
4.1 Ansøgningsadministration 
Anvendelse af GIS og geodata bør først og fremmest tage udgangspunkt i de krav som stilles i 
lovgivningen og de almene krav til en effektiv forvaltning af de relevante ordninger. I dag an-
vendes der som bekendt GIS og geodata i flere forskellige sammenhænge. 
 
EU-forordningerne stiller krav om anvendelse af GIS i forbindelse med: 

• krydsoverensstemmelse 
• bedriftsrådgivningen  
• enkeltbetalingsansøgningen 
• koblet vegetabilsk støtte  
• landdistriktsprogrammet 

 
Der stilles til stadighed krav om at forvaltningen effektiviseres. I den forbindelse bør det 
overvejes nøjere hvor i forvaltningen yderligere anvendelse af GIS kan medvirke til en effek-
tivisering. Det må samtidig forventes, at de detaljerede krav og ønsker fra EU’s side løbende 
skærpes.   
 
Som tidligere beskrevet er hovedparten af landbrugsstøtten efter implementeringen af CAP-
reformen samlet i enkeltbetalingsordningen, og i den forbindelse er anvendelse af GIS som 
administrationsværktøj et direkte krav i forordningen.  
 
Udover denne anvendelse benyttes GIS og geodata også i forbindelse med administrationen af 
diverse ordninger i landdistriktsprogrammet, herunder især MVJ, og ved gennemførelse af 
jordfordeling, jordkøb og diverse planrealiseringer. 
 
Validering af data 
I forbindelse med enkeltbetalingsordningen er, som tidligere omtalt, markbloktemaet og orto-
fotoet de afgørende elementer sammen med ansøgerens markindtegninger. Ansøgerens mark-
indtegninger på kort skal først og fremmest anvendes til geografisk stedfæstelse af mark. 
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Marken skal i ansøgningen identificeres med et bloknummer fra bloktemaet. Det nuværende 
markbloktema giver ikke en direkte og entydig geografisk placering af marken i landskabet. I 
markbloktemaet er derimod tilknyttet et areal for hver markblok. Dette areal sammenlignes så 
i den administrative kontrol (krydskontrol) med arealet af alle de marker som er anmeldt i en 
given markblok. Markindtegningernes geografiske afgrænsninger vil som hovedregel være for 
unøjagtige til at indgå i en egentlig validering af ansøgningsdataene. 
 
GIS og geodata medvirker således til at validere data i ansøgninger og indberetninger. Efter 
E3-gruppen vurdering bør valideringerne fortsat foregå ud fra alfanumeriske data i selv an-
søgnings- og indberetningsmaterialet, som har sin oprindelse i GIS-data. En egentlig GIS-
validering af markdata vil ikke kunne udføres, før der oprettes et egentligt markregister 
(marktema) i tilknytning til bloktemaet.  
 
Der kan være mange grunde til at arbejde for udbredelsen af et markregister, men der er både 
tekniske og økonomiske forhold, der gør at det næppe umiddelbart er muligt at lave et totalt 
markregister i løbet af få år. 
 
Det nuværende markbloktema giver som nævnt ikke en direkte og entydig geografisk place-
ring af marker i landskabet. Der har fra flere sider været fremkommet ønske om både oprettel-
se af selvstændigt marktema og ændre det nuværende markbloktema til et marktema. Som 
diskuteret andet sted i denne rapport er dette på hverken kort sigt eller mellemlang sigt (3 - 6 
år) hverken praktisk eller økonomisk muligt. 
 
Det er gruppens vurdering, at anvendelse af GIS i administrationen generelt forbedrer beslut-
ningsgrundlaget, men validering af ansøgningsdata alene baseret på et GIS system anses 
hverken for at være mulig eller hensigtsmæssig. Et fremtidigt fælles GIS-system bør under-
støtte behandlingen af en række enkeltordninger i hele ministerområdet og de tilhørende kon-
trolmyndigheder (kommuner, Fødevarestyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen m.fl.). Ansøg-
ningsdata bør også fremover valideres ud fra de alfanumeriske data i fagsystemerne, hvor 
ansøgnings- og indberetningsmaterialet i øvrigt behandles med støtte fra GIS-løsningen. 
 
Der bør imidlertid altid – i videst muligt omfang – valideres på GIS-data under oprettelsen af 
sådanne data, f.eks. må det ikke være muligt at tegne en mark med overlap til markblokgræn-
ser eller andre marker. 
 
4.2 Kontrolopgaver  
Enhver form for kontrol kræver, at der findes data at kontrollere på baggrund af. Det vil sige 
et kontrolgrundlag, der beskriver udgangspunktet for kontrollen så udtømmende som muligt. 
For at der ikke opstår for meget ”støj på linien” er det vigtigt, at det for hver kontrolopgave 
nøje kortlægges, hvad der er nødvendige oplysninger, og hvad der evt. blot kan være bekvemt 
at have til rådighed.  
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Med de nye krydsoverensstemmelsesregler vil der i stigende grad være behov for, at de til-
gængelige baggrundsdata stilles til rådighed og anvendes på tværs af kontrolordninger. 
 
Det er endvidere yderst vigtigt, at kontrolmyndigheden forud for kontrollen kan indhente data, 
som er mest muligt opdateret. En forudsætning for opdaterede data er, at disse løbende vedli-
geholdes og ikke mindst er tilgængelige på det ønskede tidspunkt. Opdatering af baggrunds-
data er i mange tilfælde også kontrolmyndighedens ansvar, idet rettidig og hurtig afrapporte-
ring af kontrolresultaterne bidrager til et mere korrekt billede af virkeligheden. 
 
For at kontrolmyndigheden kan modtage og afrapportere data optimalt kræves en større grad 
af tilgængelighed samt løbende flow af data imellem myndighederne end der kendes i dag. 
 
Kontrolopgaver hos Plantedirektoratet 
Hos Plantedirektoratet anvendes GIS-relaterede data stort set udelukkende i forbindelse med 
kontrol af de arealbaserede støtteordninger, hvor den største kontrolopgave er enkeltbeta-
lingsordningen med fysisk kontrol hos ca. 2500 ansøgere hvert år. 
 
Hjørnestenen i kontrollen er stikprøveopmåling af de ansøgte arealer. I den forbindelse an-
vendes GIS-programmet PDgis (jvf. bilag G) samt GPS. 
 
I kontrolarbejdet er grundlaget for den fysiske opmåling anvendelse af DDO, markbloktema, 
markkort, IMK-data samt GLR-oplysninger (ansøgningsdata). DDO fornyes hvert andet år, 
markbloktema en gang årligt. I begge tilfælde leveres data af COWI. Markkort og IMK-data 
leveres hhv. løbende og en gang årligt fra Direktoratet for FødevareErhverv. GLR-oplysnin-
ger opdateres løbende via HEMA og trækkes løbende af kontrollørerne via en WEB-portal. 
 
De primære kontrolværktøjer hos Plantedirektoratet vil også fremover være PDgis og GPS. 
Det er imidlertid E3-gruppen vurdering, at der på kort sigt bør ske en udvikling af de to værk-
tøjer, så de bliver mere integrerede med hinanden. F.eks. findes på markedet allerede GPS/-
GIS-løsninger, der kan vise DDO, elektroniske indtegninger samt øvrige kontroldata ude i 
marken. Dette giver mulighed for at få et samlet overblik på stedet samt mulighed for at fore-
tage evt. rettelser med det samme. 
 
Der bør endvidere arbejdes på at sikre et bedre og hurtigere flow af data mellem Plantedirek-
toratet og andre myndigheder. Hos Plantedirektoratet vil flow af data skulle ske til og fra 
VAKS med XML-format som standard.  
 
Der vil eksempelvis være behov for at modtage ansøgningsoplysninger (kontroladresser, 
markkort og ansøgningsoplysninger) på elektronisk form fra Direktoratet for FødevareEr-
hverv.  Modsat bør Plantedirektoratet kunne levere kontrolresultaterne (kontrolrapport inkl. 
GIS-information) på elektronisk form. På den måde vil markpolygonerne kunne udveksles to-
vejs mellem Direktoratet for FødevareErhverv og Plantedirektoratet. 
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På gødningsregnskabsområdet indgår der i dag en række arealrelaterede oplysninger. Det dre-
jer sig om markplansoplysninger som kvælstofkvote, fosforbehov, afgrødekode, jordbundsty-
pe, forfrugt og efterafgrøder. Oplysningerne er med den fælles ansøgning om støtte og indbe-
retning af gødningsplaner allerede knyttet til markbloktemaet. 
 
Der er perspektiver i en udvikling af en database over arealrelaterede oplysninger. Blandt an-
det gennem en samling af oplysninger, der fastlægger landmandens muligheder for tildeling 
af næringsstoffer. Dette gælder f.eks. oplysninger om MVJ-arealer, § 3-arealer og VVM, her-
under områders følsomhed for næringsstofbelastning. Følsomhedskortlægning vil formodent-
lig danne grundlag for landmandens næringsstoftildeling regionalt og lokalt indenfor en korte-
re årrække. 
 
En samling af arealrelaterede oplysninger ses derfor som en naturlig udvikling og en styrkelse 
af Fødevareministeriets forvaltning af de arealrelaterede områder indenfor jordbrugsprodukti-
onen. 
 
Kontrolopgaver hos Danmarks JordbrugsForskning 
Hos Danmarks JordbrugsForskning anvendes næsten udelukkende GIS-relaterede data i for-
bindelse med kontrol af de arealbaserede støtteordninger, herunder enkeltbetalingsordningen 
og relaterede økologi og miljøbetingede ansøgninger med telemålingskontrol ved brug af sa-
tellitbilleder af ca. 3000 ansøgere hvert år. 
 
Hjørnestenen i kontrollen er stikprøveopmåling af de ansøgte arealer og afgrøder i fire kon-
trolzoner. I den forbindelse anvendes GIS-programmet CABS, som er en ArcView-
applikation med forbindelse til en Access database (jf. bilag F). CABS er udviklet af Dan-
marks JordbrugsForskning i 1996-97 dedikeret til telemålingskontrollen og løbende videreud-
viklet af Danmarks JordbrugsForskning.  
 
I kontrolarbejdet er grundlaget for telemålingskontrollen anvendelse af: 
• DDO 
• satellitbilleder  
• markblokke  
• markkort 
• IMK-data  
• GLR-oplysninger (ansøgningsdata)  
 
DDO fornyes hvert andet år, markblokke en gang årligt. I begge tilfælde leveres data af 
COWI. Markkort og IMK-data leveres hhv. løbende og en gang årligt fra Direktoratet for Fø-
devareErhverv. GLR-oplysninger opdateres løbende via HEMA og oversendes på daglig basis 
til GLR hos IBM.  
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Hver dag i sæsonen foretager IBM et udtræk til Danmarks JordbrugsForskning, som henter 
data via en TN3270-opkobling. Satellitbillederne overføres i de fleste tilfælde via ftp fra Joint 
Research Centre, Ispra, Italien eller billedleverandørernes servere. 
 
Output fra CABS er telemålingsrapporter til Plantedirektoratet og Direktoratet for Fødevare-
Erhverv, digitale polygoner til Plantedirektoratet samt kvalitetskontroldata til Joint Research 
Centre i Ispra, Italien. 
 
De primære kontrolværktøjer hos Danmarks JordbrugsForskning vil også fremover være 
CABS. Dog er der igangsat en videreudvikling til en ny kontrolplatform, der forventes at være 
i drift senest ved næste kontrolsæsons start i maj 2006. 
 
Der skal endvidere arbejdes på at sikre et bedre og hurtigere flow af data mellem Direktoratet 
for FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Danmarks JordbrugsForskning. Der skal arbejdes 
på at gøre såvel kontrolresultaterne samt satellitbilleder tilgængelige i en ny web-applikation. 
 
Krydsoverensstemmelseskontrol  
De landbrugere, der modtager direkte støtte, skal overholde en række krav, som fremgår af 
eksisterende lovgivning. Disse krav skal overholdes for hele bedriften. Kravene vedrører om-
råderne miljø, sundhed og dyrevelfærd. Endvidere skal de overholde reglerne om god land-
brugs- og miljømæssig stand. Reglerne inden for miljø, sundhed og dyrevelfærd har altid 
skullet overholdes, men som noget nyt fra 1. januar 2005 medfører manglende overholdelse af 
de krav, der vedrører krydsoverensstemmelse, en nedsættelse af landbrugsstøtten. Formålet 
med sammenkædningen er bl.a. at:  
• Skabe sammenhæng mellem overholdelse af bl.a. miljøreglerne og udbetalingen af land-

brugsstøtten  
• Skabe sammenhæng mellem kontrollen af landbrugsstøtteordningerne og kontrollen med 

områder omfattet af krydsoverensstemmelse  
• Fremme en bæredygtig landbrugsproduktion 
 
I forbindelse med kontrol med krydsoverensstemmelseskontrol er der identificeret et problem 
med en entydig identifikation af landbrugerne og deres arealer, når der udveksles data med 
kontrolmyndighederne. Dette betyder, at Direktoratet for FødevareErhverv ofte skal fremfinde 
analoge markkort for at kunne identificere de enkelte landbrugere. 
 
Da krydsoverensstemmelse er en af hovedforudsætningerne for at modtage den fulde land-
brugsstøtte, er der fremsat ønske om, at registrerings- og kontrolsystemerne opgraderes til at 
kunne håndtere denne situation. 
 
E3-gruppen kan se følgende tre principielle løsningsmuligheder: 
• Alle markkort digitaliseres ved scanning og kan dermed gøres elektronisk tilgængelige for 

kontrolmyndighederne.   
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• Der oprettes et marktema, der er en underinddeling af markbloktemaet. Dette gøres ved 
øget bruger anvendelse af IMK og ved supplerende digitalisering af marker.  

• Alle markblokke opdeles, således at de entydigt kan relateres til en landbruger. Dette kræ-
ver opdeling af mange blokke, samt skift af blokstrategi, hvor der udover fysiske grænser i 
landskabet, også skal kunne håndteres ejer/bruger relaterede grænser. 

 
I øjeblikket foretages der forsøg med scanning af markkort således at distributionen af disse 
til kontrolmyndighederne kan foretages elektronisk. Ved denne metode skabes ikke en øget 
funktionalitet i forhold til det nuværende system med anvendelse af analoge kopier af mark-
kort ved kontrolmyndighederne, men blot en forbedret adgang til markkort. 
 
Det er E3-gruppen vurdering, at GIS anvendelse er nødvendig i forbindelse med en lang ræk-
ke af kravene i krydsoverensstemmelseskontrollen. Som før nævnt i denne rapport anbefaler 
E3-gruppen, at der foretages en nærmere vurdering af mulighederne og begrænsningerne om 
hhv. oprettelse af et egentligt marktema og en forbedret kvalitet i markbloksystemet. Det er 
således E3-gruppens vurdering, at det skal tilstræbes, at der i forbindelsen med implemente-
ringen af CAP Lang Sigt laves nøje vurderinger af forholdet mellem nytten af muligheden for 
en øget GIS-funktionalitet med direkte identifikation af brugeren af et givet areal og de tekni-
ske og økonomiske omkostninger der er forbundet hermed. 
 
4.3 GIS som administrationsværktøj i Landdistriktsprogrammet 
Under det nuværende landdistriktsprogram sorterer en række ordninger til fremme af miljø-
venlig drift og tilknyttede demonstrationsprojekter. Disse administreres af Direktoratet for 
FødevareErhverv, som derudover administrerer ordninger og projektmidler til udvikling og 
vækst i fødevareerhvervet og i landdistrikterne. Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet er 
ligeledes aktører med særskilte midler under landdistriktsprogrammet. 
 
MVJ-administration 
Som et led i gennemførelsen af kommunalreformen flyttes hovedparten af den nære del af 
MVJ-administrationen fra amterne til Direktoratet for FødevareErhverv fra den 1. januar 
2007. Det betyder, at hele kortdelen med områdeudpegningerne og de konkrete tilsagnsarealer 
bliver en central del af administrationsgrundlaget. For at kunne forestå hele MVJ-administra-
tionen skal der altså udvikles en GIS-løsning, som kan fungere i samspil med de nuværende 
administrationssystemer. 
 
E3-gruppen vurderer, at udvikling af en GIS-løsning til MVJ-administration er en opgave, 
som skal løses snarest, og at løsningen skal ses i sammenhæng med implementering af CAP 
Lang Sigt. Udviklingen af en GIS-løsning til MVJ-administration bør derfor udgøre funda-
mentet for Fødevareministeriets GIS-løsning på længere sigt. 
 
Opgaven med en GIS-løsning til MVJ-administration bør omfatte både opbygning af en sy-
stemløsning og sikring af adgang til nødvendige data. 
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Systemløsningen skal indeholde kortbehandlingsprogrammer og IT-udstyr, samkøring med 
Direktoratet for FødevareErhvervs eksisterende administrationssystemer samt kompetenceud-
vikling blandt medarbejdere og organisationsudvikling. 
 
Nødvendige data til administrationen omfatter dels data akkumuleret i Direktoratet for Føde-
vareErhverv, dels areal- og miljødata fra landets amter. Arbejdet med at samle amternes areal- 
og miljødata ligger i Miljøforvaltning 2007, og målsætningen er at sikre og standardisere data 
og gøre dem tilgængelige gennem Danmarks Miljøportal, således at sikker drift på miljøom-
rådet kan gennemføres fra 1. januar 2007. I den forbindelse er det derfor nødvendigt, at Direk-
toratet for FødevareErhverv indgår en aftale om udveksling af data med Miljøforvaltning 
2007. 
 
Det nye Landdistriktsprogram 
Det er E3-gruppens vurdering, at afhængigheden af en effektiv GIS-løsning i Direktoratet for 
FødevareErhverv med en sikker og opdateret adgang til areal- og miljødata for alvor vil vise 
sig, når det nye landdistriktsprogram, LDP 07-13, skal sættes i værk og målsætninger og for-
ventninger skal indfries. 
 
Programmet tegner til at favne meget bredt indenfor vækst og udvikling i landdistrikterne, 
men det skal samtidig levere en betydelig effekt på natur og miljø, således at programmet bi-
drager væsentligt til Danmarks efterlevelse af EU-direktivforpligtelserne på natur- og miljø-
området. 
 
Intentionen er, at op til 98 Lokale Aktions Grupper skal forestå en væsentlig del af projektud-
vikling og allokering af landdistriktsmidlerne samt en del af administrationen. Men en mere 
konkret struktur for administrationen af LDP 07-13 foreligger endnu ikke, da strategi og pro-
gram pt. er under udarbejdelse. 
 
Med ovennævnte krav til LDP 07-13 og de forventede midler på ca. 7 milliarder kroner over 7 
år vil det blive nødvendigt med en målrettet anvendelse af midlerne, så der skabes sammen-
hængende arealløsninger i prioriterede områder kombineret med vækst og udvikling i de til-
knyttede landdistrikter. Dette forudsætter effektive værktøjer til administration og planlæg-
ning og udfordringen til centraladministrationen af LDP 07-13 tilføjes yderligere 
dimensioner, hvis et stort antal Lokale Aktions Grupper konkret får den tiltænkte kompetence. 
Det er E3-gruppens vurdering, at GIS-værktøjet med tilhørende data vil være det centrale om-
drejningspunkt for DFFE til at matche udfordringen.  
 
4.4 Jordlovsadministration og planrealisering 
I Direktoratet for FødevareErhverv administreres der som bekendt generelt støtteordninger, 
men herudover er Direktoratet for FødevareErhverv ligeledes ansvarlige for landbrugsloven, 
jordfordelingsloven og bidrager til forskellige planrealiseringer. 
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Landbrugslovgivningen 
Den egentlige administration af landbrugsloven er placeret ved de regionale jordbrugskom-
missioner, som har sekretariat ved amterne. I forbindelse med gennemførelsen af kommunal-
reformen flyttes denne administration af landbrugsloven til de regionale statskontorer, som 
har organisatorisk ophæng i Indenrigsministeriet. Direktoratet for FødevareErhverv varetager 
ligeledes landbrugsmæssige interesser i den generelle fysiske planlægning og behandler i den 
sammenhæng diverse lokal-, kommune og regionplaner.  
 
GIS anvendes i nogen grad som sagsoplysnings- og beslutningsstøtteværktøj af jordbrugs-
kommissionernes amtssekretariater. Direktoratet for FødevareErhverv er klageinstans for af-
gørelser truffet af de regionale jordbrugskommissioner efter landbrugsloven. Arealkontoret 
anvender ikke umiddelbart GIS og geodata til varetagelsen af klagesagsbehandlingen og ge-
nerelle opgaver på landbrugslovsområdet. 
 
Som et led i administrationen af landbrugsloven skal amterne lave regionale jordbrugsanaly-
ser og bl.a. som inspiration for dette arbejde har Danmarks JordbrugsForskning udarbejdet 
forskellige metoder til anvendelse af GIS til beskrivelse af landbrugsstrukturer. Resultaterne 
er samlet i rapporten ”Geografisk variation i nøgleparametre for dansk landbrug” af Inge T. 
Kristensen m.fl., Danmarks Jordbrugsforskning. Ved projektet har Danmarks Jordbrugs-
Forskning sammenstillet forskellige typer af landbrugs- og miljødata ved hjælp af avanceret 
anvendelse af GIS.   
 
Jordfordeling, jordkøb og planrealisering 
Jordfordelingskontoret i Direktoratet for FødevareErhverv er sekretariat for de regionale jord-
brugskommissioner i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger. Den konkrete for-
handling med lodsejere fortages af private planlæggere og i praksis altid af privat praktiseren-
de landinspektører. Ved sekretariatsarbejde anvendes der i Jordfordelingskontoret ikke som 
udgangspunkt GIS. 
 
I henhold til Jordfordelingsloven kan staten købe landbrugsjord, som kan anvendes til erstat-
ningsjord til lodsejere, der bliver påvirket ved arealkrævende projekter i det åbne land, byud-
vikling mm. I forbindelse med denne administration anvendes der i mindre grad GIS og geo-
data til sagsoplysning og beslutningsstøtte.  
 
I forbindelse med gennemførelse af vådområdedelen i både VMPII og VMPIII er jordforde-
ling et realiseringsinstrument, og i den sammenhæng forestår Jordfordelingskontoret planlæg-
ning og forhandlinger med lodsejere. Som grundlag for disse forhandlinger anvendes ejen-
domsplaner, som viser ejendomsstrukturen i et givet projektområde. Disse planer er lavet i et 
GIS ved Jordfordelingskontoret på baggrund af matrikelkort, matrikelregisteroplysninger, 
tingbogsoplysninger, ortofoto samt topografiske baggrundskort, se bilag F. 
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Som et led i den generelle jordlovsadministration med Landbrugsloven, Jordfordelingsloven 
og diverse planrealiseringer anvendes der GIS, og der vil fortsat være behov for anvendelse af 
GIS. I takt med kravet om øget borgerservice, den almindelige tekniske udvikling og imple-
menteringen af kommunalreformen er den nuværende GIS anvendelse og funktionalitet ikke 
tilstrækkelig til løsning af opgaverne hvorfor der skal sikres generelle forbedrede muligheder 
for GIS anvendelse. 
 
Matrikelkort og ejendomsdata er helt grundlæggende for administrationen af landbrugsloven, 
jordfordelingsloven og ved realisering af VMPII og VMPIII. I den forbindelse er det derfor 
E3-gruppens vurdering, at der ved udvikling af en GIS-løsning, der har et bredere sigte end 
CAP Lang Sigt, ligeledes bør sikres tilstrækkelig adgang til matrikelkort. 
 
4.5 GIS-anvendelse i forskningsopgaver 
Forskningsinstitutionerne inden for Fødevareministeriets koncern, Danmarks Jordbrugs-
Forskning og Danmarks Fiskeriundersøgelser bruger – i højere grad end de administrative in-
stitutioner – GIS.  
 
Det er E3-gruppens vurdering, at der ved Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Fiske-
riundersøgelser anvendes GIS på et avanceret niveau, og at der er en stor viden hos GIS med-
arbejdere. Denne viden kunne givetvis anvendes konstruktivt ved ministeriets administrative 
enheder, f.eks. ved oprettelse af ERFA-grupper eller lignende. 
 
Det er imidlertid ligeledes E3-gruppens vurdering, at forskningsinstitutionernes GIS-an-
vendelse og databehov ikke umiddelbart er sammenlignelig med behovene i Direktoratet for 
FødevareErhverv og øvrige administrative enheder. I arbejdet med E3-projektet er der derfor 
ikke i væsentligt omfang fokuseret på forskningsinstitutioner. Endvidere henvises til bilag G, 
hvor forskningsinstitutioners GIS-anvendelse er beskrevet nærmere. 
 
E3-gruppen vurderer endvidere, at GIS-anvendelsen i forskningen er til stor gavn for vareta-
gelsen af ministeriets myndighedsberedskab, og at en øget anvendelse af GIS i ministeriet vil 
give en række nye muligheder for forskningen og det forskningsbaserede myndighedsbered-
skab.  
 
4.6 Opsamling og vurdering 
Det er gruppens vurdering, at anvendelse af GIS i administrationen af arealbaserede støtteord-
ninger, kontrol, forskning og planlægning er en nødvendighed. Derfor skal der naturligvis væ-
re løbende fokus på muligheder og behov for udvikling af GIS-funktionalitet til forskellige 
opgaver og i forskellige organisationer. 
 
Der er gruppens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med implementering 
af CAP Lang Sigt tilstræbes, at der udvikles en generel GIS-løsning og geodatainfrastruktur, 
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som kan danne et grundlag for GIS udvikling og anvendelse i hele Fødevareministeriet til de 
forskellige opgaver. 
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5. Anbefalinger og vurderinger

Nedenstående er en liste med anbefalinger over emner og problemstillinger som er konklusio-
nen på E3-gruppens arbejde, og som der bør arbejdes videre med ved implementering af CAP 
Lang Sigt og ved udvikling af GIS i øvrigt. Rækkefølgen af punkterne er ikke udtryk for no-
gen form for prioritering, men i afsnit 5.2 foretages en overordnet prioritering af anbefalin-
gerne.  
 
5.1 E3-gruppens anbefalinger 
A.  Fødevareministeriet er en del af geodataverdenen  

Det ses af beskrivelsen i denne rapport, at det er hensigtsmæssigt at landbrugs- og fødeva-
resektoren ses i en generel geodatakontekst og placeres i den generelle forståelsesramme 
for geodata, jf.  afsnit 2.1. E3-gruppen anbefaler derfor, at forståelsesrammen betragtes 
som en grundlæggende forudsætning for kommende udviklingsarbejde, hvori der indgår 
geodata.  

 
B.  Behov for standardisering 

I hht. den overordnede politik med standardisering af data er det E3-gruppens vurdering, 
at landbrugs- og fødevaresektorens data bør standardiseres efter de generelle retningslinier 
i OIOXML, således at der sikres mulighed for en hensigtsmæssig udveksling af data såvel 
i forhold til eksterne parter som internt i Direktoratet for FødevareErhverv og generelt i 
Fødevareministeriet. E3-gruppen påpeger, at standardiseringsarbejdet efter OIOXML ret-
ningslinierne er igangsat i Fødevareministeriets departement.  

 
C.  Markbloktema og marktema 

Markbloktemaet spiller en helt central rolle i administrationen af de arealbaserede støtte-
ordning i institutionerne i Fødevareministeriet og markbloktemaet er interessant for eks-
terne parter og sektorer. Det er E3-gruppens vurdering, at markbloktemaet bør betragtes 
som geografiske referencedata, og at Direktoratet for FødevareErhverv og Fødevaremini-
steriet i den sammenhæng umiddelbart er forpligtet til at vedligeholde og udvikle mark-
bloktemaet efter gængse standarder og sikre at markbloktemaet stilles til rådighed for alle 
interesserede parter.  

 
Der er ligeledes gruppens vurdering, at de krav der er opstillet til markbloktemaet i Kon-
trolforordningen kun lige netop overholdes. Det anbefales derfor, at der tages initiativ til 
at en både hurtigere og mere effektiv opdatering af markbloktemaet. I den forbindelsen 
anbefaler gruppen endvidere, at der ligeledes vurderes i hvilket omfang den generelle 
kortlægning i FOT-regi kan bidrage til forbedring af markbloktemaet og om markblokte-
maet kan bidrage til den generelle kortlægning.    

 
For at forbedre det generelle kontrolgrundlag og herunder især grundlaget for krydsover-
ensstemmelseskontrollen anbefaler E3-gruppen, at der foretages en nærmere analyse af 
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mulighederne for at supplere markbloktemaet med et egentligt marktema, og at det under-
søges nærmere om de enkelte markblokke i markbloktemaet hensigtsmæssigt kan opdeles, 
således at de entydigt kan relateres til en konkret landbruger.  

 
D.  Udveksling af data 

Det er gruppens vurdering, at behovet for udveksling af data med eksterne parter og sekto-
rer og internt mellem institutionerne i Fødevareministeriet, løbende vil øges. E3-gruppen 
anbefaler derfor, at der i det videre arbejde både generelt og i forbindelse med CAP Lang 
Sigt sikres, at udveksling af data er et væsentligt element. E3-gruppen anbefaler, at eksi-
sterende servicefællesskaber udvikles og nye etableres i relevant omfang. 

 
For at kunne forestå MVJ-administrationen fra 1. januar 2007 er det en nødvendighed, at 
der snarest etableres et forpligtende samarbejde (servicefællesskab) med miljøforvalt-
ningsprojektet om udveksling af data gennem Danmarks Miljøportal. 
 
I det videre arbejde med implementering af CAP Lang Sigt er det gruppens vurdering, at 
der i høj grad skal sikres et fortsat godt og udviklende samarbejde om dataudveksling med 
landbrugserhvervet. 
 

E.  Akut behov for en GIS-løsning før 1. januar 2007 
Det er gruppens vurdering, at der på kort sigt, hvilket vil sige før kommunalreformens 
ikrafttrædelse den 1. januar 2007, skal sikres tilstrækkelig data og GIS funktionalitet til 
administration af landdistriktsprogrammet, herunder med særlig fokus på MVJ. 
 
I forbindelse med udviklingen af denne akutte GIS-funktionalitet, skal der sikres en god 
koordination med CAP Lang Sigt.  
 

F.  Samling af relevante data i en webportal 
Med baggrund i de beskrevne forventninger fra landbrugserhvervet og miljøsektoren samt 
E3-gruppens overvejelser vurderes det, at de relevante geodata funktionsmæssigt skal væ-
re samlet i en GIS-applikation med sammenhæng til CAP-portalen og andre relevante por-
taler således at ansøgere og øvrige kunder har adgang til relevant oplysninger til udfyldel-
se af ansøgningsskemaer mm. Dette skal ligeledes ses i sammenhæng med at amterne 
nedlægges i forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen, og at amternes rolle 
som formidler af arealrelaterede bindinger i det åben land forsvinder. 
 
Direktoratet for FødevareErhverv skal i forbindelse med landbrugsrelaterede ordninger 
udvikle GIS-funktionalitet som dækker behovene fra ansøgere og kunder. I den forbindel-
se vurderer E3-gruppen, at der er hensigtsmæssigt, at søgefunktionalitet understøtter flere 
gængse geodatanøgler, herunder matrikel- og ejendomsforhold.  
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Med baggrund i at behovene løbende ændres er det gruppen vurdering, at der skal sikres 
en høj grad af fleksibilitet, således at der løbende kan tilføjes nye data og udvikling af 
GIS-funktionalitet. 
 

G.  Oprettelse af en fælles GIS -løsning 
Gruppen anbefaler, at der snarest oprettes en egentlig fælles GIS løsning indenfor ministe-
riets område, der i videst mulige omfang baseres på den allerede eksisterende løsning. I 
den forbindelse påpeges det, at Internet markkort grundlæggende er udviklet på en MapIn-
fo platform, som er et meget udbredt produkt. 
 
Ved udvikling af et fælles GIS skal der sikres:  
• effektiv og enkel udveksling af data til andre systemer, 
• oprettelse af servicefællesskaber til landbrugserhvervet, Danmarks Miljøportal mm  
• standardisering af data og dataformater efter principperne fra OIOXML  
• fleksibilitet med hensyn til GIS-funktionalitet, og  
• fleksibilitet med hensyn til nye data temaer 
 

5.2 Prioritering af anbefalingerne 
Efter E3-gruppens vurdering er anbefaling C om udvikling af markbloktema og undersøgelse 
af mulighederne for etablering af et marktema helt grundlæggende for implementeringen af 
CAP Lang Sigt og derfor bør dette arbejde snarest igangsættes. 
 
E3-gruppen vurderer, at anbefaling E (akut behov for en GIS-løsning til MVJ-administration) 
og D (udveksling af data med Danmarks Miljøportal) er helt afgørende for, at Direktoratet for 
FødevareErhverv har et tilstrækkeligt administrationsgrundlag til MVJ-ordningerne fra 1. ja-
nuar 2007 og LDP 07-13. 
 
E3-gruppen mener naturligvis også, at rapportens øvrige anbefalinger og generelle vurderin-
ger er relevante og aktuelle, og at disse kan anvendes som en huskeliste i forbindelse med det 
videre arbejde med implementering af CAP Lang Sigt og øvrige forhold, hvor GIS og geodata 
berøres.  
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6. Forkortelser 

Forkortelse Forklaring 
.ecw Filformat til komprimerede ortofotos. Varemærke 
BBR Bygge og boligregisteret  
CAP Common Agricultural Policy, dvs. EU’s fælles landbrugspolitik. 
CHR Det Central Husdyrsbrugsregister (http://www.glr-chr.dk) 
CVR Centralt virksomhedsregister (http://www.cvr.dk) 
CwRC Control with remote sensing, dvs. telemåling 
DDO Danmarks Digitale Ortofoto, dvs. de otofotos, som anvendes markkort 

sammenhænge 
DFFE Direktoratet for FødevareErhverv (http://www.dffe.dk) 
DG-AGRI Kommissionens generaldirektorat for landbrug 
DJF Danmarks Jordbrugsforskning (http://www.agrsci.dk) 
DMD Dansk Markdatabase. Internet database udviklet af Dansk Landbrugs-

rådgivning, Landscentret 
DMU Danmarks Miljøundersøgelser 
EB Enkeltbetalingsordningen 
EHA Elektronisk ansøgning om enkeltbetaling og andet (fællesindberetning) 
EUR-Lex EUR-Lex giver gratis direkte adgang til EU-retten. 

(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/da/index.htm) 
EUREF89 EUREF89 er den europæiske realisering af WGS84, som er et globalt 

datum, der i forbindelse med opbygningen af GPS blev defineret som et 
referencesystem, hvori både GPS-modtagernes og satellitters positioner 
kunne repræsenteres. 

FHI Fælles husdyrindberetning (PD og FVST) 
FOT De fælles Objekttyper, så som bygninger, veje jernbaner, så kyst, vand-

løb, stednavne og ortofoto 
(http://www.fotdanmark.dk) 

GIS Geografisk informationssystem 
GLM God landbrugs- og miljømæssig stand 
GLR Det Generelle Landbrugsregister 
GMO Genmodificerede organismer 
GPS Global Positioning System, dvs. et system til geografisk positionsbe-

stemmelse vha. af satellitter. Systemet anvendes også til opmåling 
IACS Integrated Administration and Control System. IACS er således forkor-

telsen for det administrations- og kontrol system, som vi ifølge Kom-
missionen forordning (EF) nr. 796/2004 skal anvende i forbindelse med 
en række støtteordninger.  
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IDA-RAID IDA er en forkortelse for Interchange of Data between Administrations. 
RAID er en forkortelse for Remote Acces to IACS Databases.  IDA-
RAID er et udviklingsprojekt under JCR, Ispra, Italien 

IMK Fødevareministeriets Internet Markkort  
(http://markkort.glr-chr.dk/). 

INSPIRE The INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe initiative 
INSPIRE har til formål, at gøre relevante og harmoniserede geografiske 
kvalitetsinformationer tilgængelige med det formål, at formulere, im-
plementere, overvåge og udvikle udarbejdelse af fællesskabets (EU’s) 
politikker (http://www.inspire-danmark.dk/ og http://www.ec-
gis.org/inspire/). 

JCR Joint Research Center er en forskningsinstitution under Kommissionen. 
JCR er beliggende i Ispra, Italien. JRC tager sig blandt af koordineren-
de opgaver i forbindelse IACS, herunder telemåling. 
(http://agrifish.jrc.it/) 

KMS Kort & Matrikelstyrelsen (http://www.kms.dk)  
KO Krydsoverensstemmelse / Cross Compliance 
LDDP 
 

Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger 
En overbygning til de regionale læplantningsregioner. Foreningen vare-
tager koordinering af det faglige og politiske arbejde vedr. læplant-
ning på landsplan. 

LDP Landdistriktsprogram 2007-2012 
LPIS Land Parcel Identification System, dvs. det system, af referenceparcel-

ler som skal opbygges i henhold til IACS forordningen. I Danmark kal-
det markbloksystemet. 

MB Miljøbetinget støtte 
MVJ Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger 
OIO OIO.dk er Videnskabsministeriets netsted målrettet alle offentligt 

ansatte, der arbejder med it og kommunikation. (http://www.oio.dk) 
OIOXML De danske standardisering af XML til brug i den offentlige sektor. 

(http://www.oio.dk/dataudveksling/OIOXML) 
OIS Den offentlige informations server 

OIS er stedet hvor offentligt indsamlede data stilles til rådighed for 
borgere og distributører af data. De datasamlinger der i dag stilles til 
rådighed i OIS er:  

• Bygge og boligregisteret (BBR)  
• Ejendoms Stam registeret (ESR)  
• Statens Salgs og Vurderings register (SVUR)  
• Matrikelregisteret  
• Planregisteret   
• Krydsreferenceregisteret(KRR), der indeholder nøglerne og 

XY-koordinaterne fra de andre registre.  
(http://www.ois.dk/) 

OM Omlægningsstøtte for økologiske producenter 
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PD Plantedirektoratet (http://www.pdir.dk) 
PD-GIS GIS system, som anvendes i Plantedirektoratet i forbindelse med kon-

trol. Udviklet med basis i MapInfo. 
RAID Se IDA-RAID 
SFG Servicefællesskabet for Geodata (http://www.xyz-geodata.dk) arbejder 

for at etablere en fælles infrastruktur for geodata med fælles basisdata, 
som stilles til rådighed for digital forvaltning i de forskellige sektorer 
via en serviceorienteret it-arkitektur. 
SFG består p.t. af deltager fra Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrel-
sen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fødevareministeriet, Kommu-
nernes Landsforening og Amtsrådsforeningen. 

SFL Særlige følsomme landbrugsområder 
System 
2000 

Geodætisk referencenet, som kombinerer højdesystemet DVR90 med 
UTM/EUREF89 

UTM Verdensomspændende koordinatsystem (Universal Transverse Merca-
tor) 

VAKS 
 

Videndeling-Administration-Kontrol-Sagsbehandling 
Plantedirektoratets kommende, elektroniske forvaltningssy-
stem. Forventes endeligt indført i 2007. 

VMP Vandmiljøplan 
VVM Vurdering af virkning på miljøet 
XML Sprog til udveksling af data 

(http://www.xml.org) 
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7. Bilag 

7.1 Bilag A: Referencedatatest 
Servicefælleskabet for Geodata har opstillet en analysemodel, som kan anvendes til kategori-
sering af et givet datasæt. Det grundlæggende er, at der arbejdes med veldefinerede geodata. 
Dernæst skal der tages stilling til vurderingskriterier, der afgør om hvorvidt geodataene bru-
ges i flere sektorer. Det kan til sidst undersøges om multisektordata bygger på et reference-
grundlag.  
 
Med henblik på at foretage denne kategorisering af geodata er der opstillet en række generelle 
vurderingskriterier for både multisektordata og reference data. 
 
Modellen er udviklet og nærmere beskrevet i rapporten ”Basisdata – forståelsesramme og 
analysemodel til kategorisering af basisdata” fra udvalget til nytænkning vedrørende basisdata 
fra november 2004. 
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Figur 2: Analyse model til kategorisering af geodata 
 
Er markbloktemaet geodata? 
Der er ingen tvivl om, at markbloktemaet er geodata, da der er tale om et digitalt geografisk 
relateret kortobjekt. 
 
Er markbloktemaet multisektordata (hovedkriterier)? 
-  Omfang og anvendelse – Hvor mange og hvilke sektorer anvender de pågælden-

de data?  
Svar: Markbloktemaet anvendes bl.a. til miljøopgaver. 

-  Lovgivningsmæssige krav/internationale forpligtelser – Er de pågældende data 
tilvejebragt på basis af lov?  
Svar: Ja, markbloktemaet er tilvejebragt efter krav fra EU, (forordningen for det integre-
rede administrations og kontrolsystem – IACS). 
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-  Behov for sammenhæng og homogenitet – Er der tale om definitive data, hvor 
der kun findes en enkelt, autoriseret udgave? 
Svar: Ja, der findes kun et enkelt. 

-  Samfundsøkonomiske hensyn  
Svar: Bedrager til en effektiv kontrol i forbindelse med udbetaling af knap 7 mia. i land-
brugsstøtte. 

-  Særlige politiske hensyn  
Svar: Lettelse af administrative byrder. Nøglen til sammenkædning af erhvervsmæssig 
udnyttelse af det åbne land og miljøhensyn. 

 
Konklusion: Markbloktemaet er multisektordata. 
 
Er markkorttemaet referencedata? 
-  Giver dataene en entydig og direkte stedfæstelse af brugerens information?  

Svar: Ja, til en vis grad, da der ikke registreres på markniveau. Der er således ikke direk-
te sammenhæng mellem mindste geografisk enhed og mindste databærende enhed. 

-  Giver dataene mulighed for sammenstilling af forskelligartede informationer, 
herunder data fra forskellige brugere, kilder og faglige områder?  
Svar: Ja. data kan direkte sammenstilles med forskellige korttyper og ortofotos. 

-  Giver dataene mulighed for etablering af sammenhænge som underbygger for-
ståelsen af informationerne? 
Svar: Ja, når data kobles med andre kort og korttemaer. 

-  Er data homogene og har de en vis stabilitet over tid?   
Svar: Ja, data er homogene og stabile, men tilrettes dog med relevante ændringer i land-
skabet, ligesom konstaterede fejl rettes løbende. 

 
Konklusion: Markbloktemaet er referencedata. 
 
7.2 Bilag B: Det fælles registersystem (GLR/CHR)  
Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR) er et integreret regi-
stersystem, der er etableret med henblik på at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til 
Rådsforordning 3508/92 af 27. november 1992 om et integreret system til forvaltning og kon-
trol af visse EU-støtteordninger samt som følge af lov om husdyrsygdomme L189 af 23/3 
1992, hvorefter der oprettes et Centralt HusdyrbrugsRegister med det formål at styrke det fo-
rebyggende element i husdyrsygdomsloven. 
 
Fra systemet blev etableret i 1993 og indtil oprettelsen af Ministeriet for Familie- og Forbru-
geranliggender (MINFF) i august 2004 har myndighedsansvaret for GLR/CHR som helhed 
ligget i Fødevareministeriet. Efter ressortomlægningen, hvor Fødevarestyrelsen og Danmarks 
FødevareForskning er overflyttet til MINFF, er retsgrundlaget for systemet - og den praktiske 
anvendelse af dette - fordelt på to ministerier.  
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GLR/CHR er teknisk etableret som et samlet registersystem, der drives og vedligeholdes af 
IBM Public Sector i Århus. Registeret er i perioden 2003 – 2005 omlagt fra DB2 til Oracle.  
Der er indgået aftale mellem FVM og MINFF om ejerforhold vedr. data og applikationer samt 
drift, vedligeholdelse og videreudvikling af GLR/CHR. FVM er dataejer for GLR’s data vedr. 
virksomheder, personer, ejendomme m.v., medens MINFF er dataejer for oplysninger vedr. 
CHR-ejendomme, besætninger, enkeltdyrsoplysninger, dyrlæge/praksis samt oplysninger i 
kontrolsystemerne DYKO, BEKO, Vetstat, TSE, Svineflytninger, SVIKO, GEFA og ZOOR. 
Begge parter har adgang til de data, der er nødvendige i opgavevaretagelsen, uanset hvem der 
ejer data. 
 
Ligeledes er ejerforhold til applikationer opdelt på FVM og MINFF – dog ejes den Fælles 
HusdyrIndberetning (indberetningsdelen) i fællesskab. 
 
En stor del af de data, der behandles i FVM’s (og MINFF’s) regi, er geodata, som kan henfø-
res til en adresse – el. en markblok. 
 
Data i GLR 
GLR indeholder stamdata, der indlæses fra eksterne kilder:  
• Personer - fra CPR-registeret i Indenrigsministeriet  
• Virksomheder - fra CVR-registret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  
• Ejendomme og matrikler - fra Kommunedata / KMS 
• Vejregister - fra Indenrigsministeriet 
• Koordinater - fra KMS 
• Markbloktema - ejes af DFFE (Cowi vedligeholder) 
• Digitalt Ortofoto - leveres fra Cowi 
 
Bortset fra bloktemaet – som udleveres på forespørgsel – udleveres GLR-data ikke, idet der i 
stedet henvises til kilden. 
 
Endvidere opsamles data vedr. DFFE’s hektarstøtteordning / enkeltbetalingsordning, og de in-
formationer, der indsamles i MINFF’s regi, men som offentligheden ikke har adgang til 
(f.eks. Vetstat-oplysninger), i GLR.  
 
Direktoratet for FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen vedligeholder egne 
virksomhedsregistre på baggrund af opdateringer fra GLR’s virksomhedsregister.  
  
Data i CHR 
Der er offentlig adgang til data i CHR, d.v.s. data vedr.: 
• CHR-ejendomme 
• Besætninger 
• Enkeltdyrsoplysninger 
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Endvidere genererer MINFF en række kontroldata (fra kontrolsystemerne: DYKO, BEKO, 
Vetstat, TSE, Svineflytninger, SVIKO, GEFA og ZOOR). 
 
De grundlæggende oplysninger i CHR indhentes fra husdyrbrugere - delvis i samarbejde med 
Dansk Kvæg. Derudover indhentes data fra dyrlæger (der indgår i et dyrlæge/praksis-
register), apoteker, vognmænd o.a.  
 
Oplysningerne i CHR anvendes – udover i MINFF’s myndighedsudøvelse – ved udbetaling af 
dyrepræmier i DFFE.  
 
7.3 Bilag C: Ordninger med geodata 
Nedenstående oversigt viser er række at de ordninger og fagområder som administreres af 
myndighederne i Fødevareministeriet, og hvilke fagsystemer og geodata der ligger til grund 
for administrationen. Oversigten er ikke udtømmende, og den er lavet på baggrund af den 
umiddelbare viden i E3-gruppen.  
 

Fagområde Myndighed Fagsystem Egne data Eksterne data 
Enkeltbetaling  
Ansøgning 

DFFE GLR/HEMA Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger 

Ortofotos 

Enkeltbetaling  
Forkontrol  
Rekvireret kontrol  
X-kontrol 
 

DFFE/PD GLR/HEMA  
PDgis ved op-
målinger 
Unique 
 

Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger 

Ortofotos 

Enkeltbetaling  
Telemåling 
 
 

DFFE/PD/ 
DJF 

GLR/HEMA  
PDgis ved op-
målinger 
Unique 

Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger 

Ortofotos 

Krydsovensstemmel-
se (herunder refe-
rence til Bedriftsråd-
givningen) 

DFFE og 
div. Kontrol-
myndighe-
der 

KO-systemet 
hos DFFE 
(BTAS) 

  

Gødningsplanlæg-
ning og –regnskab 

DFFE/PD 
(DJF) 

GLR/HEMA 
Nøgletal 
2/PBK 

Jordtypebestemmel-
ser via DJF 

Ortofotos 

MVJ, diverse del-
ordninger 

DFFE/PD HEMA, EB og 
BTAS 
PDgis ved op-
målinger 
Unique 

Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger 

Ortofotos 
Miljødata 
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Fagområde Myndighed Fagsystem Egne data Eksterne data 
Miljøbetinget tilskud 
(MB)  

DFFE GLR/HEMA  
BTAS 
PDgis ved op-
målinger 
Unique 

Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger 

Ortofotos 

Tilskud til omlæg-
ning til økologi 
(OM) 

DFFE GLR/HEMA  
BTAS 
PDgis ved op-
målinger 
Unique 

Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger 

Ortofotos 

Tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion 

DFFE/PD GLR/HEMA  
BTAS 
PDgis ved op-
målinger 
Unique 

Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger 

Ortofotos 

Grønt regnskab DFFE/PD GLR 
Unique 
 

Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger 

Ortofotos 

Ø-støtte  
 
 

DFFE/PD GLR/HEMA  
BTAS 
PDgis ved op-
målinger 
Unique 

Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger 

Ortofotos 

Vinordningen 
 
 

DFFE/PD Intet – manuelt Markkort med mark-
indtegninger 

Ortofotos 

Dyrkning af hamp 
 
 

DFFE/PD/ 
Lægemid- 
delstyrelsen 

GLR/HEMA  
BTAS 
PDgis ved op-
målinger 
Unique  

Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger  

Ortofotos 

Læplantning 
 
 
 

DFFE/PD/ 
LDDP 

Unique  
PDgis ved op-
målinger 
 

Markblokregister 
Indtegninger på geo-
dætiske kort 

Ortofotos 
Geodætiske 
kort 

Økologi, autorisation PD Unique 
 

Markblokregister 
Markkort med mark-
indtegninger 
 

Ortofotos 
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Fagområde Myndighed Fagsystem Egne data Eksterne data 
GMO-afgrøder 
 
 

PD/DFFE Unique 
IMK 
PD-WEB 

Lag i IMK med 
GMO-afgrøder 

Baggrundskort 
(midlertidig af-
tale) 

Avlskontrol, syg-
domme i korn 

PD Unique Kortskitser  

Læggekartofler, 
Avlskontrol 

PD Unique På sigt - markblokre-
gistret 

Forventes at 
anvende orto-
foto på sigt 

Administration for-
pagtninger af 
DFFE’s jord 
 
 

DFFE Accessbaseret 
administrati-
onssystem 

Kortskitser DTK og web-
matriklen 

Jordfordeling, jord-
køb og planrealise-
ring 

DFFE Jordforde-
lingsGIS 

Ejendoms- og jord-
fordelingsplaner 

Matrikelkort, 
DTK 
Ortofotos 
Tingbogen 

Landbrugsloven DFFE ELB Diverse indberet-
ningsskemaer fra 
landinspektører og 
købere af landbrugs-
ejendomme  

Matriklen 
Tingbogen 
Adresser 

Strukturprojekter 
- landbrug og føde-
varer 

DFFE BTAS   

Strukturprojekter 
- fisk 

DFFE BTAS   

Strukturprojekter 
- akvakulturer 

DFFE BTAS   

 
 
7.4 Bilag D: Fællesoffentlig IT-standardisering  
En forudsætning for at få udbytte af ny infrastruktur og informations- og kommunikationstek-
nologi er, at IT-systemer kan ”tale sammen”. Den forretningsmæssige udnyttelse stiger, når 
relevante data er tilgængelige for alle aktører, uanset hvilket system og hvilken organisation, 
man arbejder i. Hvis dette skal være muligt, er standardisering en nødvendighed. 
 
Der henvises til ”Fællesoffentlig IT-standardisering, - en vejledning om OIO IT-standarder.” 
fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, juni 2005. Vejledningen kan down-
loades fra www.oio.dk. 
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IT-standardiseringen inden for det offentlige er forankret i Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling (VTU) og foregår inden for tre hovedområder: 
• Tekniske standarder - krav til IT-systemerne, når de skal udveksle data 
• Datastandarder - entydig definition på information og data, der udveksles mellem IT-

systemer 
• Processtandarder - ”fremgangsmåder”. Standarder, der i højere grad handler om menne-

sker og arbejdsprocesser end om de tekniske aspekter af IT (eks.: DS 484 ”Norm for edb-
sikkerhed”). 
 

Standardiseringen tager udgangspunkt i den fuldstændig åbne standard, hvilket vil sige, at den 
er: 
• Tilgængelig og gratis for alle 
• Forbliver tilgængelig og gratis 
• Tilgængelig og dokumenteret i alle detaljer 
 
Organiseringen af det offentlige IT-standardiseringsarbejde 
Der er oprettet en række instanser, der varetager standardiseringsarbejdet omkring digital for-
valtning. Processen er bygget op med et overordnet koordinerende organ, KIU (Det Koordine-
rende Informations Udvalg), der refererer til Bestyrelsen for Digital Forvaltning. KIU har 
nedsat to tekniske komitéer (OIO-Datastandardiseringskomitéen og OIO-IT-
arkitekturkomitéen), der sætter nationale rammebetingelser og sikrer, at viden genbruges. 
 
OIO-Datastandardiseringskomitéen beskæftiger sig med arkitektur og standardisering vedr. 
information og data. Komitéen fastlægger regler for – og godkender datastandarder til – ud-
veksling i XML (såkaldt OIOXML). 
 
OIO-IT-arkitekturkomitéen beskæftiger sig bredt med rammer for arkitektur for digital for-
valtning. Komitéen giver bl.a. anbefalinger vedr. anvendelse af tekniske standarder og infra-
struktur i forbindelse med digital forvaltning. 
 
Endvidere arbejder en række fora under KIU – bl.a. sektorstandardiseringsudvalgene. Sek-
torstandardiseringssudvalgene arbejder med tekniske standarder, processtandarder og data-
standarder. Et sektorstandardiseringsudvalg nedsættes, når en ansvarlig myndighed for et gi-
vet forretningsområde ønsker det. Udvalgene godkendes af en af de to komitéer og drives af 
den ansvarlige myndighed og andre interessenter, der deltager i arbejdet (f.eks. Ministerier, 
regioner, hospitaler, styrelser – ligesom private parter kan deltage).   
 
På datastandardiseringsområdet er der p.t. etableret et sektorstandardiseringsudvalg for bl.a. 
sundhedssektoren, vejsektoren og miljøsektoren. 
 
Fødevareministeriet har i november 2005 etableret et sektorstandardiseringsudvalg for Føde-
varesektoren (udover egne institutioner er: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, 
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Miljøministeriet, Danmarks Statistik, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, 
Dansk Landbrug, Fødevareøkonomisk Institut og ToldSkat inviteret til at deltage).  
 
”Sektorstandardiseringsudvalg for Fødevaresektoren” skal understøtte dataudvekslingen in-
ternt i koncernen og eksternt gennem fastlæggelse af datastandarder i form af fælles definitio-
ner af begreber og data baseret på OIOXML. 
 
IT-udvalget har behandlet oplæg til nedsættelse af ”Fødevareministeriets arkitekturgruppe”. 
Pg.a. begrænsede ressourcer er det besluttet, at arkitekturgruppen vil blive etableret på et se-
nere tidspunkt – ressourcerne bruges i første omgang på Sektorstandardiseringsudvalget.  
 
En liste over fælles offentlige OIO-standardiseringsfora kan findes på http://www.oio.dk. 
 
Oversigt over OIO IT-standarder 
Katalog over offentlige it-standarder (OIO-kataloget) kan findes på: 
http://www.oio.dk/standarder. Kataloget omhandler de vigtigste vedtagne tekniske-, data- og 
processtandarder på IT-området, specielt med fokus på digital forvaltning.  
 
7.5 Bilag E: Mark- el. markblokregister 
Der er i forbindelse med arbejdet i E3-gruppen fremsat forslag om at overveje muligheden for 
at overgå til en registrering på markniveau frem for på markblokniveau. 
 
I forbindelse med beslutningen om hvordan registret over referenceparceller/marker under 
hektarstøtteordningen skulle udformes, blev der i 1993/94 gennemført et pilotprojektet, hvor 
man undersøgte, i hvilket omfang marker blev ændret i 5 testområder. Ud fra resultatet blev 
det besluttet at oprette markblokkene som de kendes i dag, og dermed fik markkortenes deres 
nuværende udseende.  
 
Markblok pilotundersøgelsen 
Undersøgelsen af de 5 testområder viste, at på mellem 62% og 79% af bedrifterne ændrede en 
el. flere marker afgrænsning fra 1993 til 1994. I Hvorslev, hvor den største testpopulation på 
369 bedrifter var placeret, drejede det sig om 64% af bedrifterne. Af 2.841 marker i Hvorslev 
ændredes 640 marker fra 1993 til 1994.  
 
Omfanget af ændringer i de 5 testområder afhænger en del af lokale forhold. I Højer og Hejn-
svig er der relativt få ændringer (ca. 14% af markerne og 30% af bedrifterne har ændringer). 
Højer er et marskområde, hvor markgrænserne generelt følger grøfter, og Hejnsvig er en he-
destrækning, hvor markernes grænser er læhegn og lign. For Helsinge og Rødby ligger tallene 
mellem de nævnte og Hvorslev, hvor 22,5% af markerne blev ændret. 
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Ændringerne i markerne er typisk sammenlægning og opdeling. I Højer og Hejnsvig udgør 
det de 10-12%, og i Hvorslev udgør det de 17%. Man har i undersøgelsen også set på hvor 
mange markgrænser, der var påvirket af ændringerne.  
 
Nedenstående oversigt viser antallet af markgrænser i marker, som hvert år er berørt af æn-
dringer på de tre undersøgte lokaliteter. 
 
 1 markgrænse 2 markgrænse 3 markgrænse 4 markgrænse 
Hvorslev 71% 19% 8%  
Højer  89% 7% 4%  
Hejnsvig 61% 5% 5% 28% 

 
På baggrund af et spørgeskema i Hvorslev undersøgte man under pilotprojektet også de plan-
lagte ændringer fra 1994 til 1995. Det bekræftede de fundne resultater af ændringer fra 1993 
til 1994. 
 
Forudsætningen for at vælge Hvorslev var, at området kunne anses for at være repræsentativt 
for landet som helhed. På trods af strukturudviklingen i landbruget er der intet, der tyder på, at 
den procentvise del af markerne, som ændrer sig hvert år, skulle være blevet væsentlig min-
dre. Dette skyldes bl.a., at størstedelen af landbrugets marker stadig er omfattet af det traditi-
onelle sædskifte. 
 
Økonomiske konsekvenser af markregistrering 
Der findes i dag ca. 335.000 markblokke og ca. 750.000 marker. Direktoratet for FødevareEr-
hverv sender hvert år ca. 5.000 markblokke til korrektion hos COWI A/S. Herfor betaler Di-
rektoratet ca. 38 kr. pr. markblok - svarende til en årlig udgift på 190.000 kr. plus en startud-
gift på 12.500 kr. for at rette 5.000 markblokke. Antallet af blokke, som skal rettes el. tilføjes, 
er dog betydeligt større i 2005. 
 
Det kan således formodes, ud fra ovennævnte undersøgelse, at min. 150.000 marker, svarende 
til 20% af 750.000 marker, ændres på den ene el. anden måde hvert år. Der er ingen grund til 
at antage, at en revision af en mark er billigere end en revision af en markblok. Kun volumen 
vil kunne bringe prisen ned til eksempelvis 30 kr. pr. mark. Det svarer til en årlig udgift på 
4.500.000 kr. 
 
En manuel digitalisering af et markregister vil ligeledes give betydelige udgifter og vil næppe 
komme under 20 – 25 kr. pr. indtegnet mark. Det vil svare til en total udgift på 15 – 20 mio. 
kr., selv om nogle marker findes elektronisk i DFFE. 
 
 
 
 

 44



Tekniske konsekvenser 
I 2005 er antallet af marker, der er digitaliseret, på ca. 8 – 12%. Denne digitalisering stammer 
fra: 
• Ansøgere, som har indrettet marker via IMK 
• telemålingssager (100% digitalisering af marker)  
• forkontrolsager (min. 50% digitalisering af marker) 
 
Marker, digitaliseret af ansøgerne selv, vil næppe passe fuldstændig sammen mellem de for-
skellige ansøgere. På grundlag af erfaringerne med de manuelt indtegnede marker på papir-
kortene, vil de blive placeret upræcist og der vil være overlapninger og lakuner, der skal 
håndteres. En del af markerne, som er tegnet direkte i Internet Markkort, er af temmelig ringe 
kvalitet, selvom der i dag allerede er nogle faciliteter til forbedring af indtegningskvaliteten. 
 
Det vil nok være teknisk muligt automatisk at knytte markerne sammen i fælles markgrænser 
og lade dem snappe til markblokkene, men det vil givetvis gøre markernes placering endnu 
mere upræcis. Denne proces vil desuden medføre yderligere udgifter, og spørgsmålet er, om 
det står mål med fordelene. 
 
Diskussion 
Markindtegningerne må betragtes som tvivlsomme i kontroløjemed, og markblokkene må 
fortsat være grundlaget for areal- og krydskontrol, da de er præcist placeret inden for geosta-
bile afgrænsninger med et præcist og veldefineret areal.  
 
På denne baggrund må det konstateres, at hvis Danmark ønsker at erstatte markblokkene med 
en markregistrering i administrationen, bliver det derfor nødvendigt at få en afklaring med EU 
Kommissionens Joint Research Center (JRC) i Ispra. Det må undersøges, i hvilket omfang EU 
overhovedet kan acceptere, at Danmark anvender markindtegninger til andet end orienterende 
internt brug. 
 
Som en tredje mulighed kunne man registrere den enkelte mark i markkortene i et selvstæn-
digt lag pr. år i form af de teleopmålte og GPS-opmålte marker evt. suppleret med de marker, 
der er modtaget elektronisk i EHA i forbindelse med enkeltbetalingsordningen, samtidig med 
at markblokkene af kontrolhensyn bevares.  
 
Det vil kun give mening at registrere marker i et fast lag i lighed med markblokkene, hvis de 
er tilmeldt en ordning, hvor markgrænserne ikke flyttes fra år til år, og hvor placeringen af 
markernes grænser er præcist placeret ved hjælp af GPS. Marker med permanent græs, udyr-
kede marker, MVJ-tilsagn og diverse andre miljøordninger kunne måske være relevante. An-
søgere med udelukkende permanent græs skal fra 2006 ikke udfylde markplan og indsende 
markkort i forbindelse med ansøgning om enkeltbetaling. Man kunne evt. starte med en digi-
talisering af disse ansøgeres marker som et pilotprojekt, da de udgør 10% - 12% af ansøgerne 
men med en meget ringe andel af de samlede marker. 
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Det er nok sandsynligt, at langt de fleste markers placering om en årrække vil blive indberet-
tet elektronisk i forbindelse med enkeltbetalingsordningen. Det vil da være muligt at arbejde 
med enkeltmarksregistrering, som vedligeholdes af ansøgerne. Men det må fortsat formodes, 
at placeringen stadig vil være upræcis i de fleste tilfælde. Spørgsmålet er endvidere, om det 
vil være rentabelt at supplere med en manuel registrering af de marker, der endnu ikke er 
modtaget elektronisk fra landbrugsside. 
 
I 2005 findes der 128.801 blokke med kun én mark, og i 93.298 blokke heraf fylder marken 
90% el. mere. Det ville være en relativ enkel sag at digitalisere disse godt 93.000 marker som 
værende identisk med blokken. 
 
Konklusion 
På baggrund af overstående må det konkluderes, at inden for en tidshorisont på 5 – 10 år vil 
det næppe være hverken praktisk, administrativt el. økonomisk hensigtsmæssigt at oprette et 
100% landsdækkende markregister. De nærmere muligheder herfor bør dog analyseres nær-
mere. 
 
7.6 Bilag F: Eksisterende GIS 
F.1 Internet Markkort 
I forbindelse med enkeltbetalingsordningen stiller Direktoratet for FødevareErhverv et elek-
tronisk kortsystem (Internet Markkort – i det efterfølgende kaldet IMK) til rådighed for ansø-
gerne. I IMK er det således muligt at indberette markindtegninger elektronisk. Adgangen til 
IMK kræver login med brugerkode og password. Alle som søger enkeltbetaling, modtager de 
nødvendige koder. 
 
Faciliteter 
I IMK er det – ud over at indtegne marker – muligt at redigere allerede foretagne indtegnin-
ger. IMK indeholder en række søgemuligheder. En central funktion i IMK er muligheden for 
at importere markindtegninger, både fra sidste års markindtegning og fra forskellige import-
muligheder fra eksterne systemer. Denne importfunktionalitet er lavet for at lette de admini-
strative byrder for ansøgerne. 
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IMK faciliteter er beskrevet i nedenstående oversigt. 
 
Korttemaer Ortofoto 

Markblokke 
Vejtema med vejnavne 
Natura 2000 områder, som kan vælges til og fra 

Polygoner Tegne 
Opsplitte 
Lægge sammen 
Polygon-punkter kan flyttes, fjernes og tilføjes 
Markere forslag til blokændringer 

Søgning Markbloknummer 
Tidligere anvendt blok (genvej) 
En indtegnet mark 
Adresse  
Postnummer 

Lister Sidste 3 års markindtegninger 
Import Indtegninger fra Dansk Markdatabase 

Indtegninger fra Næsgaard Mark 
Indtegninger fra PC-kort fra KW-Plan 
Sidste års indtegninger i IMK 

Grænseflader Til ovennævnte import fra 3. partssystemer 
Til EHA 

Visning Sidste 3 års marker 
Sidste 2 års markblokke 
Valg mellem 3 kortstørrelser 

Zoom og navige-
ring 

Zoom ud, trinløs 
Zoom ind, trinløs 
Gå til 1:10.000 
Gå til 1:25.000 
Hånd til flytning af kort 
8 navigeringspile i kortkant 

Info Markblokstørrelse i areal og omkreds 
Markstørrelse i areal og omkreds  
Efter 1. juni i ansøgningsåret: alle ansøgere i en given blok 
Afstand mellem to punkter  
Info om valgt funktion 

Hjælp Beskrivende hjælpetekst 
Administrative bru-
gere 

Som ovenfor samt: 
Visning af flere ansøgeres indtegninger 
Bestilling af markkort til ansøgere 
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Figur 3: Eksempel på brugerflade i IMK 
 
Teknik 
• Rasterbilleder (ortofotos) komprimeret med .ecw – dekomprimering på server niveau 
• Vector data mapinfo tab filer 
• Map Image produceres af MapXtreme 3.0 for Windows 
• Information fra Oracle præsenteres, når bruger vælger info-funktioner  
• Tegne og zoom faciliteter skabes i en Java-applet 
• Active Server Pages (ASP)    
• Java-script/HTML 
• XML grænseflader til 3. partssystemer og EHA 
• Koordinatsystem:  

• Frem til januar 2006: System 34/45 
• Derefter UTM/EUREF 89 

 
Internet markkort er således baseret på MapInfo, som et af de to førende GIS-værktøjer i ver-
den (det andet leveres af ESRI, ArcWiev/ArcMap), som kortmotor. Oven på denne kortmotor 
er bygget den brugergrænseflade, som ses af brugerne. 
 
Kortmotoren i IMK driver ligeledes Plantedirektoratets GMO Mark og er beliggende på 
samme server men en brugergrænseflade, som er meget forskellig fra den, man finder hos 
IMK. 
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Links 
IMK: http://markkort.dffe.dk 
GMO Mark: http://gmomark.pdir.dk 
 
F.2 PDgis 
Nuværende GIS-løsning i Plantedirektoratet -”PDgis” 
PDgis er en MapInfo-applikation særlig udviklet til brug i Plantedirektoratet. Fundamentet er 
en runtime version af MapInfo Professional (p.t. vers. 8.0). På baggrund af ønsker og erfarin-
ger, primært fra kontrollørsiden, tilrettes PDgis løbende i tæt dialog med udviklere hos 
COWI. Der er endvidere indgået en licensaftale, der sikrer et ubegrænset antal brugere samt 
en løbende opgradering af MapInfo runtime. Aftalen fornys en gang årligt. 
 
PDgis anvendes udelukkende til indsamling og registrering af arealrelaterede oplysninger 
primært i form af arealopmålinger af landbrugsarealer. I øjeblikket benyttes PDgis i forbin-
delse med kontrol af følgende ordninger: enkeltbetaling, MVJ, ø-støtte, økologistøtte, miljø-
betinget tilskud, tilskud til omlægning af økologi, læhegn, flyvehavre samt biavl på Læsø. 
 
Opmålingerne foretages enten direkte i PDgis v.h.a. digitalisering på skærmen med DDO som 
baggrund el. ved anvendelse af GPS i marken og efterfølgende uploading til PDgis. For hver 
mark indtastes/vælges manuelt støtteansøgningsoplysninger (Fig. 4). 
 
Systemet er baseret på en decentral løsning, hvor en lokal serverdisk i hvert distrikt (6 stk.) 
indeholder baggrundsmateriale (DDO, temaer m.v.). Disken anvendes samtidig til lagring af 
opmålingerne i løbet af sæsonen (distriktsdatabase). Den enkelte sagsbehandler ved Plantedi-
rektoratet i Sorgenfri har, i løbet af kontrolsæsonen, ingen direkte læseadgang til kontrollører-
nes elektronisk lagrede opmålinger i distriktet. Det er heller ikke umiddelbart muligt for kon-
trollørerne at se opmålinger foretaget i andre distrikter. 
 
Ved afslutning af sæsonen henter administratoren i Sorgenfri distriktsdatabaserne fra de en-
kelte distrikter og samler dem til én tabel, den såkaldte ”Landsdatabase”, hvor opmålingerne 
for de enkelte år og ordninger akkumuleres år efter år. Landsdatabasen fungerer således som 
arkiv for samtlige opmålinger. Landsdatabasen kan endvidere kaldes frem som et selvstændigt 
lag i PDgis og derved danne baggrund for evt. genbrug af polygoner på den enkelte mark. 
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Figur 4: Eksempel på anvendelsen af PDgis 
  
Forventninger til fremtidig GIS-løsning i Plantedirektoratet 
Der arbejdes p.t. på at indføre en mere central løsning, så alle data hentes og lagres på én ser-
ver i Sorgenfri. Løsningen har hidtil ikke været praktisk mulig p.g.a. for lille båndbredde til 
distrikterne.  
 
En central løsning vil sikre bedre og hurtigere overblik over opmålinger for sagsbehandlere 
og kontrollører, og det vil samtidig blive nemmere for administratoren i Sorgenfri at foretage 
tilretninger af programmet.  
 
Løsningen vil endvidere skabe grundlag for et løbende flow af data til og fra andre myndig-
heders systemer. F.eks. vil det spare en del manuelt indtastningsarbejde samt sikre en bedre 
kvalitet, hvis ansøgningsoplysningerne kan genbruges direkte i elektronisk form. Det vil også 
blive muligt at foretage en løbende, elektronisk afrapportering af resultater fra kontrollen - 
herunder ikke mindst muligheden for at bidrage elektronisk til ajourføringer af markblokte-
maet. 
 
Når den centrale løsning er indført, skal det vurderes, om brugen af PDgis i Plantedirektoratet 
skal udbredes til andre områder end arealopmåling. F.eks. geografisk registrering af gød-
ningsoplysninger på mark- el. markblokniveau. 
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F.3 DJF’s GIS-værktøj til telemålingskontrol - CABS 
CABS er en skræddersyet GIS applikation udviklet af medarbejdere ved DJF til brug i telemå-
lingskontrollen. De primære anvendelser er digitalisering af markgrænser, automatisk afgrø-
deklassifikation samt visuel fototolkning af afgrøder. 
 
På den enkelte brugers PC afvikles programmet i ESRI ArcView 3.2 med en ODBC forbin-
delse til en central MS Access database. Med koblingen af den enkelte klient op mod den cen-
trale database er det muligt fra centralt hold at styre digitaliseringsprocessen. Selve diagnosti-
ceringen og rapporteringen af de digitaliserede sager sker således centralt i databasen efter, at 
digitaliseringen er færdiggjort. Under digitaliseringsforløbet styrer databasen endvidere såvel 
daglig opdatering af ansøgningsdata som løbende validering af de enkelte marker. 
 
CABS blev oprindeligt udviklet hos DJF i 1996-97 og er siden løbende blevet videreudviklet 
og tilpasset EU-Kommissionens tekniske specifikationer. Systemet er stadig velfungerende, 
men ArcView 3.2 platformen udbydes ikke længere af ESRI, så DJF er i gang med at udvikle 
en ny applikation i ESRI ArcGIS med udgangspunkt i de 10 års erfaringer med CABS. 
 

Figur 5: Skærmdigitalisering i CABS 
 
Skærmdigitaliseringen af markgrænser tager udgangspunkt i markbloksystemet og landmæn-
denes indsendte markkort. Operatøren vælger den enkelte markblok, og systemet finder au-
tomatisk frem til de ansøgninger, der har angivet marker i den pågældende blok.  
Derefter anvendes musen til at indtegne de marker, som er angivet på markkortene. Der er 
med tiden udviklet en række avancerede redigeringsværktøjer til genbrug af gamle grænser, 
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opdeling af marker, fradrag af indre arealer m.m. Som baggrundskulisse for indtegningen an-
vendes de seneste ortofotos fra DDO el. 1 meter VHR (Very High Resolution) satellitbilleder. 
 
Når en blok er færdigdigitaliseret, lagres alle markgrænser centralt på serveren i shape-format 
og alle oplysninger; areal, perimeter, fejlkoder m.m. for de indtegnede marker lagres i den 
centrale Access database. Projektledelsen har dermed mulighed for løbende at følge fremdrif-
ten i digitaliseringen ved at forespørge i databasen, og kan således bedre styre tildelingen af 
personressourcer. 
 
Efter afsluttet digitalisering af markgrænserne afvikles der i CABS systemet en automatisk 
procedure, der tildeler afgrødekoder til de enkelte marker på baggrund af en serie af mul-
tispektrale satellitbilleder. De mere problematiske marker tildeles afgrødekoder ved en visuel 
fototolkning af satellitbilleder – også afviklet i CABS. 
 
Når vurderingen af areal og afgrøde er foretaget i CABS, afvikles diagnose og rapportering i 
den centrale MS Access database. Rapporterne udskrives og sendes med post til PD. Desuden 
fremsendes en digital version af rapporterne på CD-ROM. 
 
F.4 JordfordelingsGIS 
Ved Jordfordelingskontoret i Tønder er der gennem de seneste ca. 10 år udviklet et GIS til 
anvendelse i forbindelse med udarbejdelse af jordfordelingsplaner, ejendomsplaner og øvrige 
planer med udgangspunkt i ejerforholdene i et givet område. 
 
Systemet er grundlæggende bygget op om MicroStation og en Accessdatabase. Til GIS’et er 
der udviklet forskellige applikationer - bl.a. en som gør det muligt at sammenkæde de enkelte 
matrikulære lodder til samlede matrikulære ejendomme. På den måde kan der genereres ejen-
domsplaner, som viser ejendomsstrukturen i et givet område. Ved fremstilling af jordforde-
lingsplaner tilrettes ejendomsplanerne, således at de overholder standarden for jordfordelings-
planer. 
 
Hoveddatagrundlaget i jordfordelingssystemet er matrikelkort og DTK fra Kort- og Matrikel-
styrelsen samt ortofotos fra COWI A/S. GIS’et er udviklet til ovenstående specifikke formål. 
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Figur 6: Skærmklip fra jordfordelingsGIS 
 
7.7 Bilag G: GIS-anvendelse ved forskningsinstitutionerne i Fødevareministeriet 
I dette bilag beskrives GIS-anvendelsen og perspektiverne for denne i hhv. Danmarks Jord-
brugsforskning (DJF) og Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU).  
 
G.1 Danmarks JordbrugsForskning 
Hos DJF er der etableret en enhed/forskergruppe (Geodata og regionale analyser), der udfører 
forskning inden for jordbrugssystemer og ressourceanvendelse på et overordnet niveau. Grup-
pen arbejder med aggregerede informationer og arealorienterede modeller med henblik på at 
udarbejde analyser og konsekvensvurderinger på regional og national skala for herigennem at 
belyse relationerne mellem jordbrugsproduktionen, landdistriktsudviklingen og miljø-, natur- 
og landskabsforhold. Vidensyntese og konsekvensanalyse på overordnet niveau forudses at 
blive yderligere efterspurgt i relation til varetagelsen af myndighedsberedskab på miljø-
området. Gruppens forskning indgår endvidere i udviklingen af beslutningsgrundlaget i for-
bindelse med planlægning af jordbrugsmæssige forhold, herunder strukturudvikling, 
landdistriktsudvikling og arealanvendelse.  
 
Et vigtigt grundlag for gruppens forskning er geografiske oplysninger i form af GIS-temaer 
og oplysninger om det enkelte landbrug fra bl.a. Fødevareministeriets administrative registre 
(GLR/CHR).  
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Gruppen har i den forbindelse ansvaret for udbygning og vedligeholdelse af DJF's GIS-
temaer, den nationale telemålingskontrol af hektarstøtteordningen samt "Det Forskningsrela-
terede Jordbrugsregister, FRJOR", der er en database med årlige udtræk fra bl.a. GLR/CHR. 
Gruppen har udviklet og vedligeholder DJFgeodata, hvor de fleste af gruppens geodata er til-
gængelige: http://www.djfgeodata.dk/datasaml/index.html.  
 
Indholdet i databaserne ved afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø er indsamlet gennem 
aktiviteter, som blev påbegyndt i 1975 af Sekretariatet for Jordklassificering, senere Arealda-
takontoret (ADK). De første data bestod primært af resultater fra jordbundsklassificeringen, 
som blev gennemført i sidste halvdel af 1970'erne. Senere blev datasamlingerne udbygget 
med en lang række andre datatyper, hvoraf alle landsdækkende og en del af de regionale er 
beskrevet på disse sider. Arealdatakontorets centrale rolle i forbindelse med udviklingen af 
GIS for data vedr. jord, skov og vand var baggrunden for, at man i 1980'erne udpegede afde-
lingen til at bestride fagdata-centerfunktionen for jord- og skovressourcedata. Datasamlinger-
ne opdateres løbende og nye typer af information tilføjes.   
 
Der bliver et stadigt større behov for at gennemføre pålidelige miljøvurderinger på forskellige 
niveauer. I Vandmiljøplanerne har man således hidtil opereret på nationalt niveau, mens man 
ved implementering af EU's Vandrammedirektiv opererer på regionalt niveau og ved VVM-
godkendelser endnu mere lokalt. Dette rejser meget forskellige problemstillinger. På nationalt 
niveau er det f.eks. et spørgsmål, hvorledes gennemsnitstal kan splittes op til at beskrive den 
heterogene virkelighed. På mere lokalt niveau er problemet, hvorledes man skaffer et data-
grundlag, der beskriver områdets jordbrugsproduktion og kan tage højde for den store variati-
on, der er i de fysiske forhold (f.eks. jordtyper), og som sjældent har været genstand for en 
egentlig kortlægning.  
 
Behovet for at kunne fremskaffe et datagrundlag, der kan beskrive de jordbrugsmæssige for-
hold i et område, er i øvrigt ikke kun relevant ved miljøvurderinger men også i forbindelse 
med multifunktionelt landbrug og i landdistriktsudvikling.  
 
En række umiddelbart tilgængelige datakilder (CHR, gødningsregnskab, geologisk klassifika-
tion af overjorden, jordklassifikation ud fra tekstur) er operationaliseret i forhold til f.eks. N-
udvaskningsmodeller.  
 
I forbindelse med indikatorprojektet under "Videncenter for planlægning af det åbne land": 
www.countryside.dk har DJF udarbejdet en række kort over landbrugets arealanvendelse, dy-
reholdets placering og den geografiske fordeling af bedriftstyper. Opgørelserne er foretaget på 
baggrund af oplysninger fra Fødevareministeriets registre og markblokkort, Det Danske Kva-
dratnet og jordbundskort.  
 
I forbindelse med et projekt under "Videncenter for planlægning af det åbne land" er tidligere 
udarbejdet en række indikatorkort baseret på oplysninger fra Det generelle Landbrugsregister 
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og det Centrale Husdyr Register (GLR/CHR) i 1998. Med samme metode har DJF efterføl-
gende til Landsplanredegørelsen udarbejdet supplerende kort over dyrehold og landbrugs-
ejendomme i 2001. 
 
Brug af flere datakilder i kombination (geologisk kortlægning, kortlægning af tekstur, punkt-
oplysninger om jordfysiske forhold) til en mere sikker kortlægning af jordens funktionelle 
egenskaber.  
 
Udnyttelse af stikprøveoplysninger (f.eks. fra fysisk kontrol af gødningsregnskaber) og gene-
raliserede oplysninger (f.eks. karakteristik af typebedrifter) sammen med arealdækkende data-
sæt (f.eks. CHR). Udvikling og brug af nye metoder til hurtig kortlægning (GPS, Geoelektrik, 
Telemåling). Udvikling af metoder, så en vurdering kan relateres til data, der angiver de fakti-
ske, stærkt heterogene forhold, uden at modelberegningerne antager et urealistisk omfang. 
Der er flere veje, herunder GIS, pluk af data fra en bank med resultater fra tidligere modelbe-
regninger el. definition af typebrug.  
 
Forskningens perspektiver  
Fremtidens jordbrugsproduktion og landdistriktsudvikling skal foregå i et bæredygtigt samspil 
med omgivelserne og vil kræve en helhedsbaseret optimering af ressourceanvendelsen.  
 
Gruppens forskningsaktiviteter skaber grundlag for udvikling af systemanalyseværktøjer, men 
kan også anvendes direkte ved helhedsvurderinger af ændringer i jordbrugets produktions-
grundlag (økonomisk, politisk, strukturmæssigt el. i naturgrundlaget f.eks. klimamæssigt).  
 
Perspektiverne i gruppens forskning er resultaternes anvendelighed ved ressource- og areal-
forvaltning i det åbne land – herunder i myndighedernes miljø- og naturbaserede reguleringer 
af jordbrugsproduktionen, samfundets ønsker om en større produktion af bioenergi, i bedrif-
ternes optimering af ressourceanvendelsen og i opstillingen af robuste indikatorer for en bæ-
redygtig udvikling i jordbrugsproduktionen og landdistrikterne. 
 
G.2 Danmarks Fiskeriundersøgelser 
Nedenfor gennemgås kort organisering, opgavetyper samt software. 
 
GIS-laboratoriet på DFU  
Der er etableret en enhed, GIS-laboratoriet, der er det primære center for GIS-anvendelse. 
GIS anvendes bl.a. til geografisk visualisering af fiskeri, fisk og deres føde og levebetingelser. 
Henvender sig til forskere, offentlige myndigheder og private erhvervsdrivende og anvendes 
til forvaltning, analyser og visualisering af geografisk viden. 
 
På DFU’s GIS-laboratorie udarbejdes GIS-kort på grundlag af forskningsmæssige data, som 
giver forskere og andre interessenter – f.eks. myndigheder og private erhvervsdrivende inden 
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for akvakulturen - relevante kort til brug i forskningen, forvaltningsarbejdet el. til ansøgninger 
om tilladelse til fiskeproduktion. 
 
GIS-laboratoriet kan bl.a. lave præsentationer og visualiseringer af satellitdata, tredimensionel 
visualisering, dynamiske kort og præsentation af kort på Internettet.  
 
Udover at lave GIS-visualiseringer varetager GIS-eksperterne også kvalitetssikring af kort og 
datamateriale og afholder kurser og workshops for DFU’s GIS-brugere - primært forskerne.  
GIS-eksperterne deltager ofte i de forskningsprojekter, som har et avanceret GIS-behov.  
 
Projekt GIS lab på DFU i 2005: 
Projektet er skabt for at danne et grundlag for driften af DFU’s GIS laboratorium. Det over-
ordnede formål med projektet er at udvikle og understøtte brugen af Geografiske Informations 
Systemer i DFU. Projektet er en videreførelse af projektet ”GIS laboratorium i DFU”, som var 
grundlaget for driften af GIS laboratoriet i DFU i 2004. Laboratoriet er bemandet med en GIS 
koordinator, som er ansvarlig for projektets gennemførelse. GIS laboratoriet skal fortsat udfø-
re en række opgaver for at udvikle og understøtte brugen af GIS i DFU. Disse opgaver omfat-
ter: 
• Projektrådgivning i projekter med GIS 
• Datalagring af fælles kortgrundlag 
• Kvalitetssikring af kort og datamateriale 
• Brugersupport vedr. brugen af GIS værktøjer 
• Medvirke ved udvikling af GIS projekter 
• Arrangere kurser og workshops for GIS brugere 
• Indkøb af hardware og software til GIS 
• Styrkelse af viden om avanceret GIS 
• Deltagelse i relevante møder og samarbejde vedr. GIS 
• Formidling om GIS viden intern i organisationen (f.eks. via GIS NYT el. en GIS hjemme-

side) 
 
Software i DFU 
ArcView 9.0, Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical Analyst, ArcIMS, ERDAS Imagine. 
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Nedenfor vises et eksempel på en præsentation – i øvrigt henvises til DFU’s hjemmeside 
(www.dfu.min.dk). 
 

 
 Figur 7: Eksempel på GIS ved Danmarks Fiskeriundersøgelser 
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7.8 Bilag H: Kommissorium og leverancebeskrivelse 
H.1 Kommissorium 

Projektgruppe Periode 

E3 Projektgruppe for GIS og geodata 1. maj 2005 – 15. december 2005 

Formand Reference 

Michael Larsen Følgegruppe for geodata 

Baggrund 

Fødevareministeriets forretningsprocesser er i vidt omfang baseret på data, der lader sig stedfæste 
direkte gennem geografiske koordinater el. indirekte via andre referencer. Dette gælder f.eks. alle 
de registerdata, der identificerer en ejendom, bedrift el. person, hvor en postadresse kan identifi-
ceres. Et eksempel er adresseoplysningerne i Det Generelle Landbrugsregister (GLR), der således 
i dag er tilknyttet geografiske koordinater, som administreres af Kort- og matrikelstyrelsen. 
  
Anvendelsen af de geografiske attributter forekommer i ministeriet i vekslende grad, men poten-
tialet er betydeligt større end den nuværende udnyttelsesgrad. 
 
Et væsentligt område, hvor den geografiske dimension af data anvendes, er for administrationen 
af de arealbaserede EU-tilskudsordninger, hvor en række geodata og GIS-applikationer benyttes 
(internet markkort, markbloksystemet, Danmarks Digitale Ortofoto m.v.). Hertil kommer, at både 
ministerområdets forskningsinstitutioner og de administrative enheder anvender – i varierende 
omfang – GIS-applikationer. Uden for ministerområdet anvendes geodata på en række ordninger, 
som grænser op til ministeriets ressortområder - herunder SFL, bræmmer, drikkevand og flere 
andre. 
  
Udbredelsen af web-baserede informations- og sagsbehandlingssystemer, der er i stand til at an-
vende de geografiske egenskaber ved data, giver nye muligheder dels for virkningsfuld sagsbe-
handling internt i administrationen og dels til præsentation af data overfor forskellige eksterne in-
teressenter – hvilket effektivt løfter krav om åbenhed, brugervenlighed, ”kunden i centrum”.  
 
Vi udveksler i stigende grad data – både inden for ministerområdet og med andre offentlige insti-
tutioner – hvilket stiller store krav til koordinering af datagrundlag. Dataudveksling mellem insti-
tutioner, horisontalt som vertikalt, vil blive et kardinalpunkt i den planlagte strukturreform, hvor 
administrationer bliver nedlagt og ansvarsområder overføres til andre administrationer, der har 
ansvaret for enten større el. mindre landområder. Reelt set er den eneste måde til effektivt at 
håndtere denne dataudveksling på ved at udnytte dataenes geografiske attributter i et standardise-
ret GIS-baseret projekt.  
Hermed vil sikkerheden for at kunne garantere administration og service overfor borgere og er-
hvervsliv i de berørte regioner øges markant. 
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Endelig kommer, at EU tilskynder til integration af GIS i administrationen af en række af de for-
ordninger og direktiver, der vedrører det åbne land. Enkeltbetalingsordningen fordrer opbygning 
af de såkaldte IACS-databaser (til administration og kontrol), hvor EU har søsat initiativer til, at 
disse databaser bliver fuldt GIS-baserede (IDA-RAID) og opfylder de krav, som udtrykkes i det 
kommende INSPIRE-direktiv. 
 
Øget anvendelse af geografiske data på tværs af ministerområdet forudsætter fælles visioner og 
retningsliner for anvendelse af geografiske data indenfor ministerområdet. 
 
Interessentanalyse på CAP har vist: 

• at der generelt er stor interesse for etablering af servicefællesskab med henblik på udveks-
ling og håndtering af geografiske data. 

• at behovet for anvendelse af geografiske data er stigende, da kunder såvel som samar-
bejdspartnere efterspørger ydelser af denne art. 

• at der er et særligt behov for at kunne hente, sammenstille og vise geografiske data på 
tværs af forretningsordninger og myndigheder. 

• at mulighed for adgang til geografiske data bør kunne foregå fleksibelt på tværs af tekno-
logier. 

• at geografiske data skal kunne tilgås af såvel virksomheder, enkeltpersoner, myndigheder 
og offentlighed. 

 

Målsætning 

På baggrund af disse retningslinier er målsætningen for GIS og geodata, at: 
 

• give mulighed for at udnytte de geografiske egenskaber ved digitale data og udveksle og 
sammenstille disse data på tværs af ordninger og på tværs af myndigheder og teknologier. 

 
• give mulighed for at udnytte det potentiale for effektiv sagsbehandling der er ved at tage 

de geografiske egenskaber ved de anvendte data i brug digitalt. 
 

• give mulighed for adgang til relevant information til virksomheder, enkeltpersoner, myn-
digheder og offentlighed gennem web-baserede geografiske faciliteter. 

 
• give mulighed for at validere geografiske data i ansøgninger og indberetninger digitalt på 

baggrund af deres geografiske egenskaber. 

 

Service overfor borgere og erhvervsliv skal forbedres gennem øget 
anvendelse og præsentation af geografiske data. 
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Opgaven 

Projektgruppen skal gennemføre en foranalyse, hvori mulighederne for øget anvendelse og ud-
veksling af geografiske digitale data behandles. Analysen gennemføres i regi af ministerområdet 
men med inddragelse af relevante partnere uden for ministerområdet. Resultatet af analysen skal 
danne grundlag for en formulering af målsætninger for et projekt omhandlende håndtering af 
geografiske data i ministerområdets IT-struktur.  
Projektgruppen skal: 
      •   afdække behov og muligheder for fremtidig anvendelse af geografiske data, både indenfor    

ministerområdet og i relation til eksterne partnere. 
      •   opstille muligheder for at anvende og håndtere geografiske data. 

•   Hvad kan opnås på kort sigt, og hvad kan opnås på lang sigt? 
•   Hvor er fordelene størst, og hvilke forudsætninger er der? 

 

Resultatkrav 

• Gennemførelse af foranalyse 
• Kortlægning af behov 
• Opstilling af muligheder og begrænsninger 
• Formulering af indstilling  

 

Frister 

• 1. maj 2005: Projektgruppe etableres 
• 1. juni 2005: Revideret tidsplan udarbejdet og ressourcebehov fastlagt 
• 15. september 2005: Delrapport: Kortlægning af behov 
• 15. december 2005: Udkast til foranalyse 

 

Deltagere og ressourcetræk 

Michael Larsen, DFFE 1. maj 2005 – 15. december 2005 2½ dage om ugen 

Henrik Friis, DFFE -- ” -- 1½ - 2 

Jørgen Sandby, DFFE -- ” -- 1½ - 2 

Bjarne Lanng, DFFE -- ” -- 1½ - 2 

Kim Nybye, PD -- ” -- 1½ - 2 

Flemming Als, PD -- ” -- 1½ - 2 

Tom Henri Nielsen, PD -- ” -- 1½ - 2 

Mona Svarer, DEP -- ” -- 1½ - 2 

René Larsen, DJF -- ” -- 1½ - 2 

- Peder Klith Bøcher, DJF   

- Mette Balslev Greve, DJF   
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H.2. Leverancebeskrivelse 
Projektnavn: CAP 
Organisation: DFFE, PD og Dep. 
Dato: 5-10-2005 
 

Leverance Nr. 

Udkast til rapport om foranalyse for GIS og 
Geodata 

 

Beskrivelse af leverance 

Denne leverancebeskrivelse beskriver kort procedure, mål og indhold for anden del af arbejdet i 
E3. Første del er afrapporteret og godkendt af F3 på møde den 27. september 2005. Beskrivelsen 
skal ses som nærmere præcisering af kommissoriet for E3. 
 

Team/Person 

E3 Projektgruppe for GIS og geodata – ansvarlig for opgavens gennemførelse 
F3 Følgegruppen for GIS og geodata – godkendelse af rapportudkastet 
 

Procedurer/Metode 

Der gennemføres følgende aktiviteter: 
• Projektpræcisering 
• Forventningsafstemning med F3 og CAP-enheden 
• Gennemførelse af inspirationsworkshop med KMS/MIM 
• Kontakt til nøgleorganisatoner: landbruget, miljøforvaltning2007 og evt. KL 
• Sikre sammenhæng til og indspark fra CAP Lang Sigt projekterne og øvrige tiltag, herun-

der Landdistriktsprogrammet 
• Anbefalinger og vurderinger for anvendelsen af geodata 
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Indhold og kvalitet 

Rapporten skal færdiggøres til den 15. december 2005 og forventes at indeholde følgende: 
• Præcisering af projektproblemstillingen 
• Placering af FVM i en generel geodatakontekst med udgangspunkt i basisdatamodellen fra 

”Nytænkningsudvalget for geodata” og INSPIRE 
• Præcisering af nuværende og forventede kommende behov for anvendelsen af nye og ek-

sisterende interne og eksterne geodata 
• Undersøgelse og beskrivelse af landbrugets, Miljøforvaltning2007’s og evt. KL’s forvent-

ninger og ønsker til geodata i FVM 
• Opstilling af beslutningsgrundlag for det videre arbejde med øget anvendelse af GIS og 

Geodata i FVM - både i CAP Lang Sigt sammenhæng og generelt FVM 
  

Tid 

Aktivitetsdeadlines: 
Ultimo september: Forventningsafstemning  
Primo oktober: Udkast til kort synopsis 
6. oktober: Workshop med KMS/MIM 
Medio oktober: FVM i generel geodatamodel 
Primo november: Udkast til løsningsmuligheder 
Primo november: Møde med landbruget, Miljøforvaltning2007 og evt. KL om ønsker og behov 
for geodatasamarbejde med FVM 
Primo november: Beskrivelse af ønsker og behov for geodata internt i FVM  
Medio november. Opstilling af løsningsmuligheder 
Primo december: Vurdering og indstillinger 
Primo december: Udkast til rapportudkast  
Medio december: Præsentation af gruppens arbejde  
15. december: Færdigt udkast til foranalyse 
19. december: Møde i F3  
 

Overdragelse 

Rapportudkast afleveres til F3 og CAP-enheden. 

Rapportering 

Løbende efter behov og til F3 og CAP-enheden 

Problemhåndtering – og eskalering 

Håndtering af F3 og CAP-enheden 
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