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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 Plan-
tedirektoratet, Fødevareministeriets Departement og Danmarks JordbrugsForskning. 
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1. Indledning 

Baggrund 
I 2003 vedtog EU’s ministerråd en ny reform for den fælles landbrugspolitik (CAP, Common 
Agricultural Policy). I praksis betyder den fælles landbrugspolitik først og fremmest de for-
skellige støtteordninger. De væsentligste støtteordninger er nu samlet i én ordning, enkeltbeta-
lingsordningen. Enkeltbetalingsordningen er i Danmark gennemført 2005.  
 
I forbindelse med indførelse af enkeltbetalingsordningen, er eksisterende IT-systemer tilpasset 
samtidig med, at nye er udviklet til at kunne håndtere den nye ordning. Der er imidlertid ned-
sat et projekt (CAP Lang Sigt), som skal varetage indførelsen af nye IT-systemer på længere 
sigt. 
 
Formål 
Fødevareministeriet anvender allerede i dag i vidt omfang 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 
identificeres.  
  
Anvendelsen af de geografiske attributter forekommer i ministeriet i vekslende grad, men po-
tentialet er betydeligt større end den nuværende udnyttelsesgrad. 
 
Et væsentligt område, hvor den geografiske dimension af data anvendes, er administrationen 
af de arealbaserede EU-tilskudsordninger, hvor en række geodata og GIS-applikationer benyt-
tes (Fødevareministeriets Internet markkort, markbloksystemet, Danmarks Digitale Ortofoto 
m.v.). Hertil kommer, at både ministerområdets forskningsinstitutioner og de administrative 
enheder anvender GIS-applikationer i varierende omfang. Uden for ministerområdet anvendes 
geodata på en række ordninger, som grænser op til ministeriets ressortområder, herunder SFL, 
bræmmer, drikkevand og flere andre. 
  
Der udveksles i stigende grad data, både inden for ministerområdet og med andre offentlige 
institutioner, hvilket stiller store krav til koordinering af datagrundlag. Dataudveksling mel-
lem institutioner, horisontalt som vertikalt, vil blive et kardinalpunkt i den planlagte struktur-
reform, hvor administrationer bliver nedlagt og ansvarsområder overføres til andre 
administrationer, der har ansvaret for enten større el. mindre landområder.  
 
EU tilskynder til integration af GIS i administrationen af en række af de forordninger og di-
rektiver, der vedrører det åbne land. Der er fra EU’s side krav om opbygning af de såkaldte 
IACS-databaser (til administration og kontrol af en række støtteordninger). EU har endvidere 
søsat initiativer til udbygning og standardisering af disse databaser, herunder anvendelse af 
GIS i IDA-RAID projektet.  
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Anvendelse af GIS og geodata skal endvidere opfylde de krav, som udtrykkes i det kommen-
de INSPIRE-direktiv. 
 
Interessentanalyse på CAP har vist: 
- At der generelt er stor interesse for etablering af servicefællesskab med henblik på 

udveksling og håndtering af geografiske data. 

ekno-

- 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 t
logier. 

- At geografiske data skal kunne tilgås af såvel virksomheder, enkeltpersoner, myndigheder 
og borgere. 

 
Øget anvendelse af geografiske data på tværs af ministerområdet forudsætter fælles visioner 
og retningslinier for anvendelse af geografiske data indenfor ministerområdet. 
 
På den baggrund skal E3-gruppens arbejde ses i et langt bredere perspektiv end blot i CAP-
sammenhænge. Der er derfor behov for en kortlægning af de relevante data og interessenter. 
 
E3-gruppens arbejde er udført ud fra de tidsmæssige, faglige og tekniske forudsætninger, som 
var til stede blandt gruppens medlemmer. Med hensyn til kortlægningen, eksempelvis de cen-
trale figurer i kapitel 3 og 4, skal de ikke betragtes som udtømmende men betragtes som et 
oplæg til det videre arbejde. 
 
E3-gruppens kommissorium er blevet forelagt følgegruppen for GIS og geodata (F3) og er 
gengivet i bilag 6.1. 

 6



 

2. GIS og geodata 

I dette afsnit gives en generel introduktion til GIS og geodata.  
 
Et GIS, Geografisk Informations System, er et værktøj til at håndtere stedbestemt (geografisk) 
information. Men med GIS forstås ikke kun præsentation af data på et kort, idet der også ind-
går software, hardware, data og den organisation, der kræves for at administrere systemet 
samt brugerne med alt hvad det indebærer. Med GIS håndteres såvel de stedbestemte objekter 
(huse, marker m.m. normalt præsenteret på et kort) som den information (egenskaber el. attri-
butter såsom adresse), der hører til disse objekter. 
 
I et GIS kan brugeren vise oplysninger på flere forskellige måder, geografisk såvel som ske-
matisk. Samtidig er der også mulighed for at indtaste forskellige kriterier og dermed få vist 
forskellige sammenstillinger af oplysninger på kort el. i tabelform (analyser). Det er også mu-
ligt - via søgning i kort – f.eks. at få vist samtlige oplysninger fra registre og databaser om det 
pågældende område el. objekt, eksempelvis ved valg af en konkret bygning el. oplysning om 
afstande til svinefarme m.v.  
 
GIS kan således ses fra forskellige synspunkter: 
- Geo-database: Et GIS er en rumlig database, som indeholder datasæt, der repræsenterer 

geografisk information. 
- Geo-visualisering: Et GIS er en mængde af intelligente kort, der viser geografiske elemen-

ter på jordens overflade. 
- Geo-processering: Et GIS er en mængde af informationsværktøjer, der kan uddrage ny 

geografisk viden fra eksisterende datasæt. 
 
Tilsammen er de ovennævnte synspunkter vigtige dele i et komplet GIS, og de indgår i varie-
rende grad i alle anvendelser af GIS. 
 
Skønsmæssigt har mindst 75% af den information, som en organisation udnytter i sin virk-
somhed og i sine beslutninger, en geografisk tilknytning, d.v.s. at et objekt el. en hændelse 
kan placeres med udgangspunkt i et kort. GIS kan således være et hjælpemiddel i næsten al 
planlægning, drift og opfølgning. 
 
Hvad er geografisk information? 
Geografisk information er information om alt, der kan stedbestemmes. 
 
Forenklet kan man sige, at et GIS er et IT-system, hvor man udnytter den geografiske dimen-
sion til at sammenføre og (sam-)anvende al information, der findes om et objekt, uanset hvem 
der har produceret informationen, hvornår el. hvordan den er produceret. En vigtig pointe er, 
at informationen er lagret digitalt, så man kan få fat i den i sin sagsbehandling samt anvende 
og tolke den sammen med anden information. 
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Grundlaget er et elektronisk lagret kort, der præsenteres digitalt, og hvert objekt knyttes til en 
slags adresse. Det kan være x-, y- og til tider z-koordinater (z er højden). Det kan være en ga-
deadresse, hvis position findes lagret i en database el. det kan være en ejendom, hvis position 
og udbredelse er kendt. 
 
Ovenpå dette baggrundskort kan man siden lægge anden information, som lagres på forskellig 
vis. Det være sig andre objekter (bygninger, markblokke, vandløb m.v.), inddelinger (postdi-
strikter, kommuner, vandindvinding m.v.) el. anden information (dyretæthed, udbyttestatistik, 
kvælstofnormer m.v.). Til alle disse objekter kan man knytte yderligere information fra en el. 
flere databaser el. registre, f.eks. tekst, tabeller, billeder, ortofoto m.v. 
 
2.1  Hvorfor GIS? 
Erfaringer fra organisationer, som allerede anvender GIS i stor skala, viser at man kan opnå: 
- Mere effektive arbejdsmetoder – GIS indeholder et stort potentiale for rationalisering i 

hverdagen. 
- Højere kvalitet på beslutningsgrundlaget og dermed forudsætning for bedre beslutninger. 
- Enklere integration mellem forskellige organisationer (kontorer) og hurtigere adgang til 

information, idet den ligger systematiseret i databaser. 
- Mere effektiv spredning af information til andre myndigheder, egne beslutningstagere, 

medarbejdspartnere el. til borgerne. 
 
GIS gør det muligt at: 
- Sammenholde mange forskellige slags informationer om objekter fra forskellige kilder 

ved at koble objekternes geografiske position. 
- Lagre, vedligeholde og gøre information tilgængelig for mange brugere fra ét enkelt sted 

samt gøre den enkel at søge i. 
- Analysere, bearbejde og præsentere data med støtte fra kort/billeder. 
- Integrere geografisk information som en komponent i beslutningsstøtte og i andre IT-

systemer. 
 
For at drage nytte af de muligheder, som GIS giver, er det vigtigt at udvikle såvel organisation 
som de medarbejdere og arbejdsprocesser, som indgår i virksomheden. Virksomheden skal 
kunne udnytte de muligheder, som GIS og en velstruktureret informationshåndtering giver. På 
den anden side gælder det samtidig om at udforme sit GIS ud fra virksomhedens forudsætnin-
ger og vilkår. 
 
Spredning af information 
Med de forbedrede metoder, som følger af nutidens computere, netværk, intranet og internet, 
findes der gode forudsætninger for at sprede information både internt i egen organisation og 
eksternt. Information produceret ved hjælp af GIS kan spredes i form af kort m.m. Det gør det 
let at forstå for de fleste. 
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Web-teknik kan med stor fordel anvendes indenfor de fleste områder - selv indenfor en geo-
grafisk spredt organisation, hvor mange har brug for at dele information, f.eks. i forbindelse 
med sagsbehandling. Der findes muligheder for at søge efter relevant information baseret på 
et geografisk søgebegreb (koordinater, adresse el. f.eks. markblok). 
 
En ny måde at tænke på 
Der har hidtil været en tendens til at betragte GIS som et nyt hjælpemiddel, med hvilket man 
skal udføre den samme type arbejdsopgaver som tidligere, blot på en mere automatiseret må-
de v.h.a. en computer. GIS kan imidlertid give mulighed for at løse opgaver på en helt anden 
og anderledes måde, hvis man blot har indsigt i de muligheder, der er indbygget i systemet.  
 
Dog må man også være opmærksom på begrænsningerne. Det er specielt vigtigt, når det gæl-
der data, som er opstået og anvendes i forskellige sammenhænge. Ved at sammenstille sådan-
ne data, er der risiko for at beslutningsgrundlaget ikke holder en tilstrækkelig kvalitet.  
 
De fleste data, der findes tilgængelige i dag, er produceret til helt andre formål end til anven-
delse i GIS. Derfor er der en risiko for at sammenstillede data bliver fejl- el. overfortolket.  
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3. Datagrundlag 

I afsnit 3.1 redegøres for E3-gruppens kortlægning af GIS og geodata. 
 
I afsnit 3.2 til 3.5 beskrives overordnede krav til data, som skal ses i sammenhæng internt i 
Fødevareministeriet, mellem andre myndigheder og organisationer på nationalt og internatio-
nalt plan. 
 
For at udnytte GIS effektivt i administrationen, er det vigtigt, at datagrundlaget er bredt og 
tilgængeligt. 
 
Men det er ikke kun de data, man selv bringer til veje, der skal være adgang til. Normalt er 
der behov for data fra en lang række kilder. Disse kilder kan være interne i Direktoratet for 
FødevareErhverv, men de fleste vil være uden for. 
 
For at kunne gennemføre en effektiv kontrol, er det nødvendigt at inddrage data fra disse kil-
der i videst muligt omfang. 
 
Forudsætningen for en effektiv administration er, at flest mulige data er til rådighed i elektro-
nisk form. 
 
Man skal altså være bekendt med hvilke kilder, der er til rådighed, man skal have adgang til 
oplysningerne hos disse kilder, og data skal være tilgængelige og skal kunne hentes i et for-
mat, man kan udnytte IT-mæssigt. 
 
Projektgruppen har arbejdet på at kortlægge de data, det kunne være ønskværdigt at have til 
rådighed samt vurderet i hvilket omfang, disse oplysninger er tilgængelige. 
 
Projektgruppen har samlet oplysninger om en række initiativer, der aktuelt er taget med hen-
blik på at fastlægge krav og anbefalinger, der skal sikre, at data bliver tilgængelige på tværs af 
nationale og internationale skel. 
 
Disse skel er en række økonomiske, juridiske og tekniske forhindringer. Det er nødvendigt at 
fjerne disse hindringer for at sikre den ønskede udveksling af data. 
 
Som eksempler kan nævnes, at økonomi har været en begrænsende faktor i udnyttelsen af ma-
trikeldata fra KMS. Krav til indtægtsdækket virksomhed i KMS har betydet en pris for matri-
keldata, der i realiteten har gjort det umuligt for Fødevareministeriets institutioner at anvende 
dem i det ønskede omfang. 
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I andre sammenhænge er data utilgængelige af juridiske årsager, der forhindrer videregivelse 
af data f.eks. mellem institutioner. 
 
Endelig er der en række tekniske forhold, som forhindrer udveksling af data, fordi datakilden 
er i et teknisk format, som ikke følger gængse standarder og derfor bliver utilgængelig. Disse 
hindringer findes både inden for den enkelte institution, institutioner imellem og internatio-
nalt. 
 
Hvis alle økonomiske, juridiske og tekniske hindringer overkommes, må man, før data an-
vendes, afklare deres kvalitet, ajourføringsniveau m.v. Det er vigtigt at sammenholde dette 
med den opgave, man ønsker at anvende det givne datasæt til. Det er dataejerens ansvar at 
vedligeholde data, og man må derfor afklare, hvilken ajourføringspraksis der følges, og sikre 
at data kan anvendes til det ønskede formål. Adgang til data kan være ligegyldig, hvis deres 
kvalitet (nøjagtighed/opdateringsniveau) er for dårlig til de opgaver, som man vil anvende 
dem til. 
 
3.1  Data-oversigt 
I oversigten Data er en række datasamlinger grupperet ud fra deres tilgængelighed for Føde-
vareministeriets institutioner og data’s ejerforhold. 
 
Første kolonne indeholder datasamlinger, som er skabt el. registreres i Fødevareministeriets 
institutioner. 
CHR-data skabes dog for en stor dels vedkommende i Fødevarestyrelsen (tidligere Fødevare-
direktoratet under Fødevareministeriet), i Familieministeriet el. direkte i landbrugets CHR-
afdelinger. 
 
Anden kolonne indeholder datasamlinger, der enten er erhvervet fra private leverandører el. 
fra andre offentlige institutioner, og som anvendes i administrationen i Fødevareministeriet. 
 
Tredje kolonne indeholder eksisterende datasamlinger, som Fødevareministeriets institutioner 
ønsker at få adgang til, men hvor især økonomiske forhold gør det vanskeligt at anvende disse 
data. 
 
Mellem kolonne to og tre er der nogle datasamlinger, der delvis er tilgængelige men ikke 
fuldstændigt i det omfang, som Fødevareministeriets institutioner kunne ønske det. 
 
Fjerde kolonne indeholder datasamlinger, det ville være ønskeligt at have adgang til, men 
som ikke findes tilgængelige i samlet form og/el. elektronisk. 
Størsteparten af disse data vedrører emner, der ligger under Fødevareministeriets regi. Der er i 
øjeblikket initiativer, der sigter på at gøre dem tilgængelige i elektronisk form. 
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Figur 1. Overordnet kortlægning af GIS- og geodata 



 

3.2  Markblokkort og krav i IACS 
IACS systemet er grundfæstet i enkeltbetalingsforordningen1, men systemet er beskrevet i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 796/20042. Denne forordning foreskriver i artikel 6 an-
vendelse af GIS. 
 
Forordningen foreskriver, at der oprettes et system med referenceparceller, men ikke hvordan 
dette system skal udføres. I dokumentet Implementation of IACS-GIS. Reg. 1782/03 and 
796/2004 fra 24. maj 2004 (discussion document) anbefaler Kommissionens brug af ortofotos 
med minimum følgende data: 1:10.000, 24-bits farve og en pixelstørrelse på 1 m. 
 
De markkort, som DFFE udsender til alle registrerede ansøgere, består således af ortofotos på-
trykt markbloktemaet. 
 
Det er dog et krav, at i mindst 75% af markblokkene, der er omfattet af en støtteansøgning, 
skal minimum 90% af disse markblokkes areal være støtteberettiget under enkeltbetalingsord-
ningen (75%/90%-kravet). 
 
Bloksystemet kaldes også for LPIS (land parcel identification system) og skal primært anven-
des til: 
- Præcis lokalisering af anmeldt mark 
- Konstatering af evt. overdeklarationer (for meget anmeldt areal) 
 
Forordninger stiller ikke andre direkte krav til LPIS-systemet, men der er en række yderligere 
anbefalinger i dokumentet: Implementation of IACS-GIS. Reg. 1782/03 and 796/2004 fra 24. 
maj 2004: 
- Systemet skal løbende opdateres, og ændringer skal kunne spores mindst tre år tilbage.  
- Bloksystemet bør ikke indeholde ikke-støtteberettigede arealer, som er større end 0,1 ha. 
- Fysisk kontrol bør forberedes v.h.a. ortofotos. 
- Brug af ortofotos med minimum følgende data: 1:10.000, 24-bits farve og pixelstørrelse på     

1 m.  
Dertil kommer en række øvrige anbefalinger. 
I bilag 6.5 findes en nærmere beskrivelse af det danske marksystem. 
 
3.3  Servicefællesskabet for Geodata 
Som omtalt tidligere i dette kapitel er der en række nærmere konkrete krav til geodata. Samti-
dig er der også fokus på behovet for standarder i forbindelse med udveksling af geodata på 
tværs af private og offentlige aktører. 
 
Geodata skal integreres i nye, nyttige og mere effektive digitale løsninger til gavn for borgere, 
virksomheder og den offentlige sektor.  

                                                 
1 Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, jvf. beskrivelse af IACS forordningerne 
2 Jvf. beskrivelse af IACS forordningerne 
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I den forbindelse er det vigtigt, at løsningerne udspringer af et bredt samarbejde parterne imel-
lem. Digital forvaltning / digitalisering er i øvrigt højt prioriteret af den nuværende regering. 
 
Servicefællesskab for Geodata blev etableret i foråret 2002 med det formål at fremme udbre-
delse og brug af geodata og styrke det eksisterende samarbejde på geodataområdet. 
 
Servicefællesskabet for Geodata arbejder generelt for at etablere en fælles infrastruktur for 
geodata med fælles basisdata. Derved kan den stilles til rådighed for digital forvaltning i for-
skellige sektorer via en serviceorienteret IT-arkitektur. 
 
I Servicefællesskabet for Geodata deltager Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen, Øko-
nomi- og Erhvervsministeriet, Fødevareministeriet (repræsenteret ved DFFE), Kommunernes 
Landsforening og Amtsrådsforeningen. Der er samtidig dialog med private aktører på geoda-
taområdet. 
 
Organisatorisk består servicefællesskabet af en styregruppe med sekretariat og udvalg el. ar-
bejdsgrupper, der nedsættes efter behov. De varetager opgaver og spørgsmål, der kan relateres 
til data, der kan stedfæstes. 
 
For at data kan udveksles så hensigtsmæssigt som muligt, er det umiddelbart en nødvendig-
hed, at der sker en vis standardisering, hvis effekten skal være synlig. Der er altså behov for 
en fælles geografisk infrastruktur, som omfatter en række elementer, en servicebaseret IT-
arkitektur samt retningslinier for brug og vedligeholdelse af infrastrukturen. 
 
Elementerne i en geografisk infrastruktur er f.eks. fælles landsdækkende datasamlinger. De 
skal være opbygget omkring fælles datamodeller, baseret på de fælles definerede referenceda-
ta og indeholde veldokumenterede metadata. Det er f.eks. også decentrale databaser, som kan 
tilgås online via WMS/WFS samt standarder for udveksling af data (XML/GML). Andre ele-
menter i infrastrukturen kan være fælles retningslinjer for videre anvendelse af data. 
 
Udgangspunktet for arbejdet i Servicefællesskabet for Geodata er, at data groft sagt kan opde-
les i basisdata og mere sektorspecifikke data. Basisdata er de data, som vi er fælles om at bru-
ge og genbruge i forskellige sektorer. Det er umiddelbart her, interessen og gevinsten er størst 
set ud fra et servicefællesskabssynspunkt.3

 
De sektorspecifikke data er knyttet til en specifik sektor, eksempelvis Fødevareministeriet, 
hvor data benyttes internt. Disse data er ikke nødvendigvis af interesse for andre.  
 
Men hvis der skal ske en vis form for udveksling af denne type data med andre (enten den ene 
el. anden vej), er det mest hensigtsmæssigt med fælles ”regler” - altså standardisering. 
                                                 
3 Det skal bl.a. tilstræbes, at disse data indsamles og vedligeholdes af en part (som regel af ejeren af de konkrete  

data), hvilket bl.a. kan være med til at sikre en bedre kvalitet og billigere løsninger (ud fra ajourføring m.v.). 
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Figur 2. Fra rapporten vedr. basisdata

 
Den nederste boks er ”fælles” ba-
sisdata, som flere myndigheder m.v. 
er enige om at bruge i en fælles 
sammenhæng, f.eks. adresser. 
 
De mere sektorspecifikke data er 
tilknyttet disse basisdata på forskel-
lige måder og kan eventuel også 
indgå i sammenhæng med andre 
sektorer. 
 
 

 
Arbejdet i Servicefællesskabet for Geodata er baseret på frivillig deltagelse. Samtidig skal en 
del af arbejdet dog ses som en tilpasning til udefrakommende krav, eksempelvis INSPIRE, 
der før el. siden skal implementeres ved lov. 
 
Deltagelse i arbejdet i Servicefællesskabet for Geodata er derfor i alles interesse. Gennem fæl-
les standarder og samarbejde bliver det netop muligt at lave bedre dataudveksling og hen-
sigtsmæssig digital forvaltning. 
 
Det er kun naturligt, at arbejdet i E3 GIS og geodata på en el. anden måde indgår i en sam-
menhæng med arbejdet i Servicefællesskabet for Geodata. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at 
E3/CAP kommer til at indgå i servicefællesskabets handlingsplan for år 2006.  
 
Læs mere om Servicefællesskabet for Geodata på www.xyz-geodata.dk. 
 
3.4  IDA-RAID 
IDA-RAID-projektet er tilknyttet det i Kommissionen baserede IDA-program, som har til 
formål at fremme en bedre udveksling af data mellem europæiske administrationer via mo-
derne informationsteknologi.  
 
IDA-RAID-projektets hovedformål er at gøre det muligt for en given bruger at opnå online 
forbindelse til aktuelle og opdaterede oplysninger i diverse IACS-databaser, dels på tværs af 
nationale myndigheder, dels på tværs af EU-lande. 
 
Interessenter, som kan forventes at gøre brug af systemet er: Kommissionen, sagsbehandlere i 
nationale administrationer, kontrollører og landmænd. 
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Opbygningen af adgangsvejene mellem de forskellige databaser vil blive baseret på INSPIRE-
referencemodellen og vil operere med OpenGIS specifikationer og XML-format. 
 
IDA-RAID-projektet er p.t. ved at overgå til en udviklings- og valideringsfase, som vil vare 
til udgangen af 2006. Implementering forventes at ske i første halvår af 2007. 
 
I bilag 6.3 findes en nærmere beskrivelse af projektet. 
 
3.5  INSPIRE 
INSPIRE er et tiltag, som for øjeblikket er under behandling i Kommissionen og som angår 
etableringen af en infrastruktur for rumlig information i EU. Acronymet står for “Infrastructu-
re for Spatial Information in Europe”. 
 
Status i sagsbehandlingen er, at en ekspertgruppe med deltagere fra alle EU-lande på bag-
grund af 3 års arbejde har formuleret og indsendt et forslag til et direktiv til Kommissionen.  
 
Direktivet kommer i første omgang til at gælde for miljødata. I den forbindelse skal man være 
opmærksom på, at det i bilagene til direktivet præcist specificeres, hvad der defineres som 
miljødata, og at disse definitioner set med danske øjne i vidt omfang omfatter landbrugsdata. 
Så selvom fremgangen for INSPIRE er planlagt til i første omgang at omhandle miljødata 
med en gradvis udvidelse til andre relevante sektorer, vil det især på grund af CAP-reformen 
(krydsoverensstemmelse m.v.) i praksis være umuligt at se bort fra det i håndtering af rumlig 
information indenfor FVM’s ressort. 
 
Rådet er, at man indenfor andre ressortområder end miljø frivilligt vælger at lægge sig op ad 
krav og råd i INSPIRE. 
 
INSPIRE påbyder medlemsstaterne at indføre forskellige foranstaltninger til sikring af, at cen-
trale principper vedr. dannelse, håndtering og udveksling af rumlige data efterfølges af med-
lemsstaterne. 
 
En nærmere beskrivelse af INSPIRE findes i bilag 6.4. 
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4. Brugere og aktører  

I kapitel 3 blev datagrundlaget beskrevet (kortlagt). Et andet væsentligt element er de mange 
brugere og aktører, som enten bruger og/el. leverer data. 
 
I dette kapitel har gruppen foretaget en kortlægning af brugere og aktører på et overordnet ni-
veau - interessentanalyse – med udgangspunkt i de data, gruppen har kortlagt. 
 
Gruppen har desuden valgt at se nærmere på databehov hos en enkelt aktør. Til illustration til 
dette er valgt et kontor i Plantedirektoratet. Dette er blot en enkelt aktør blandt flere, jvf. figu-
ren i afsnit 4.1. 
 
4.1  Overordnet kortlægning  
E3-gruppen har gennemført en brainstorm på brugere el. interessenter af den fremtidige løs-
ning for geografisk relaterede digitale data. 
 
Den anvendte metode er, efter brugeridentifikation, at placere interessenten i et koordinatsy-
stem, hvor:  
X-aksen er graden af indflydelse på udformningen af system  
 
Y-aksen symboliserer betydningen af løsning for interessenten.  
 
Jo højere oppe på Y-aksen brugeren er placeret, jo større er forbruget af arealrelateret infor-
mation. Samtidig antyder figuren et stort behov for at få præsenteret arealrelaterede informa-
tioner visuelt. 
 
Jo større X-værdi interessenten har, jo større er interessentens indflydelse på løsningen. 
 
Placeringen i skemaet fortæller noget om løsningens værdi for brugeren. Men samtidig er det 
en nyttig analyse for opdragsgiver/projektmager, som kan bruges til at udpege kernebrugerne 
og sætte fokus på deres behov for kapacitet og brugsegenskaber. Desuden kan den anvendes 
til vurdering af de forskellige interessenters indflydelse på udformningen af løsningen. 
 
Interessentkortlægning som projektværktøj 
Skemaet over kortlægningen af E3-brugere skal bruges til at prioritere interessenter i udvik-
lingen af løsningen. Det gøres gennem nogle mere dybdegående analyser af de enkeltes behov 
for data (se afsnit 4.2) og brugervenlighed m.v. Der skal gennemføres en udpegning af inte-
ressemodsætninger interessenter imellem, planlægning og formning af information samt dia-
log med indflydelsesrige interessenter. Alle interessenter kan ikke håndteres aktivt, og den 
færdige løsning vil være en afvejning af interesser med de prioriterede og indflydelsesrige in-
teressenter som de bestemmende. 
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EU’s rolle 
Løsningen vil i høj grad være styret af krav og anbefalinger fra EU (IACS, INSPIRE m.v., 
jvf. afsnit 3.2 – 3.5), som Danmark er el. bliver underlagt, ligesom kontrollen af EU’s land-
brugsmidler stiller en række krav til et fremtidigt administrationssystem. Løsningen vil derfor 
være en optimering af brugerfladen for kunden men underlagt de hensyn, som en korrekt og 
effektiv administration og efterkommelse af EU-direktiver afstedkommer.  
 
CAP Lang Sigt, mål og midler  
CAP Lang Sigt sætter især landmanden i fokus. Målet er at DFFE/FVM servicerer landman-
den bedst muligt både i tid, kvantitet og kvalitet. Landmandens behov kan være konkrete op-
lysninger om støtteordninger, status på ansøgninger, løbende sager og afgørelser, oplysninger 
til brug for driftsplanlægning og økonomistyring m.v. Behovet for oplysninger, som skal hen-
tes hjem fra andre myndigheder, f.eks. miljøbetingede begrænsninger i arealanvendelsen, er 
støt stigende. Der efterspørges værktøjer, der kan skabe overblik over alle de forhold, som 
driftsledelsen skal tage hensyn til. En tilfredsstillende servicering betinger derfor indhentning 
af data, som i brugervenlig form kan videreformidles i standardsprog. 
 
En opfyldelse af hovedmålet for løsningen kræver derfor aftaler med ejere af eksterne data-
samlinger om levering og benyttelse af data, ligesom det kræver, at DFFE’s data og systemer 
kan snakke sammen med og håndtere de eksterne data. 
 
Indhentning af nødvendige eksterne data forudsætter desuden en erkendelse af, at indhentning 
af data betinges af levering af egne data. Denne indbyrdes dataafhængighed kan derfor ud-
mønte sig i en drivkraft mod en el. anden form for fælles løsning på tværs af myndigheder.  
 
Interessemodsætninger 
Ses der på interessentkortlægningen kan der eventuelt være visse interessemodsætninger. 
F.eks. kan landmanden have behov for en bred adgang til arealbaserede informationer fra eks-
terne instanser. Til gengæld ønsker landmanden ikke, at oplysninger afgivet til det offentlige 
nødvendigvis bliver offentligt tilgængelige. Det er dog ikke nødvendigvis et problem, idet til-
gængeligheden af sektorspecifikke oplysninger kan reguleres, således at følsomme oplysnin-
ger kan friholdes fra den brede offentlighed. 
 
Ligeledes kan der være ejerinteresser til egne data, som kan blokere for dataudveksling og 
mere el. mindre grad af fælles GIS-løsning med andre myndigheder. 
 
4.2  Analyse af en interessent – Sektor for Miljø i PD 
Efter prioritering af interessenterne bør disse efter behov underkastes en særskilt analyse. 
Som et eksempel på en interessent er Sektor for Miljø valgt. Det er en af Plantedirektoratets 8 
sektorer. Sektorens arbejdsfelt er at kontrollere landmandens overholdelse af dele af lovgiv-
ningen på miljøområdet. 
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Plantedirektoratet - Sektor for Miljø 
(Arealrelaterede opgaver) 
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Figur 4. Figuren skitserer de arealrelaterede opgaver, som varetages af Sektor for Miljø, 

der er en af Plantedirektoratets 8 enheder. 
 

Sektoren får primært data fra landmænd og gødningsvirksomheder. Landmanden kan selv 
indberette via web el. på papir, men en stor del af dataene kommer fra planteavlskonsulenter 
via deres systemer (Næsgårdsmark el. Bedriftsløsningen). Derudover modtages der supple-
rende data fra fælleshusdyrsindberetningen (FHI) og enkelbetalingsordningen (EHA og HE-
MA).  
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Til sektorens database (Nøgletal 2) er der udover sektorens sagsbehandlere tilknyttet en række 
brugere: 
-  Landmanden kan bl.a. se sine indberettede gødningsregnskaber 
-  Amter 
-  Kommuner 
-  Danmarks Miljø Undersøgelser 
-  Dansk Jordbrugsforskning 
-  Danmarks Statistik 
-  Hedeselskabet 
-  Direktoratet For FødevareErhverv 
-  Fødevareministeriet, Departementet 
-  Fødevarestyrelsen 
-  Plantedirektoratet, Sektor for foder og gødningskontrol 
-  Plantedirektoratet, Sektor for EU-kontrol  
 
4.3  Fremtidige fokusområder i Sektor for Miljø? 
De data, der er tilknyttet sektoren, er indsamlet i forbindelse med en lang række bekendtgørel-
ser og forordninger for miljøet.  
 
I de senere år og fremover er miljø- og naturreguleringen i Danmark i stigende grad formet af 
krav stillet fra EU i form af direktiver. Dette sker i øjeblikket med hensyn til implementerin-
gen af VMPIII, amternes basisanalyse af det danske vand og vedtagelsen og registreringen af 
NATURA 2000 områder på konkrete lokaliteter. Disse tiltag er resultatet af EU’s vandram-
me-, habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. 
 
Vandrammedirektivet 
Vandrammedirektivet blev vedtaget i EU 22. december 2000 og implementeret i den danske 
lovgivning gennem ”lov om miljømål” i 2004. Det favner vandløb, søer, kystvande og hav, og 
forpligtelsen er, at målet ”al vand i god økologisk tilstand” skal være opfyldt 22. december 
2015. Dog skal særligt økonomisk tunge og miljømæssigt vanskelige områder senest opfylde 
målsætningen i 2027. Der skal udarbejdes vandplan inden udgangen af 2008, som efter hø-
ringsfase skal være endelig i 2009. Denne indsatsplan skal være i drift senest ultimo 2012. 
 
Vandrammedirektivet vil få store konsekvenser for udnyttelsen af det åbne land, da det berø-
rer vandoplande til vores åbne vande og grundvandet. Den fremtidige regulering skal tage ud-
gangspunkt i miljøtilstanden i det enkelte vandområde og belastningen i oplandet til det e
kelte vandområde. For jordbrugserhvervet kan det få store konsekvenser for driftspraksis, 
ligesom det vil få afgørende indflydelse på administration af og kontrol i det åbne land.  

n-

 
VMPIII  
Der er en meget tæt sammenhæng mellem Vandmiljøplan III og implementeringen af EU’s 
Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv, hvor der skal fastlægges målsætninger og indsatspla-
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ner for individuelle vand- og naturområder, som vil gælde fra 2009, og hvor målene som ho-
vedregel skal være indfriet i 2015.  
 
Aftalen løber fra 2005 til 2015 med evalueringer i hhv. 2008 og 2011. Ved disse evalueringer 
vurderes fremdriften i de generelle reduktionsmål, og behovet for yderligere indsats kan kort-
lægges. Ved udgangen af 2008 er de regionale målsætninger for tilstanden i individuelle 
vandområder og naturområder fastlagt efter kravene i EU direktiverne, og det vil derfor være 
muligt ved evalueringen i 2008 at vurdere effekterne af den hidtidige indsats i forhold til disse 
målsætninger. 
 
Et af målene i VMPIII er en halvering af fosforoverskud og en reduktion af fosforudlednin-
gen. Derfor indføres der fosforafgift, og der udlægges op mod 30.000 ha randzoner på 10 me-
ter langs vandløb og søer frem mod 2009 og yderligere 20.000 ha frem mod 2015. Der er afsat 
i alt 375 mio. kr. (inkl. medfinansiering fra EU) i perioden 2005-09 til en særlig indsats under 
de såkaldte miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ). 
 
Kvælstofudvaskningen fra landbruget reduceres med yderligere minimum 13% i 2015 i for-
hold til 2003, d.v.s. efter, at effekten af Vandmiljøplan II er slået igennem. Dette skal bl.a. ske 
ved genetablering af vådområder, hvor bidraget fra VMPIII vådområder skal være 400 tons 
kvælstofreduktion suppleret med færdiggørelse af VMPII af på ca. 4000 ha vådområder. 
 
Natura 2000 områder 
I forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet er der en samtidig supplerende 
implementering af den del af EF-fugle- og EF-habitatdirektiverne, der omhandler udarbejdel-
sen af Natura 2000-planer, hvor der skal udarbejdes indsatsprogrammer for de enkelte områ-
der.  
 
Natura 2000-planen skal bl.a. indeholde målsætninger for naturtilstanden i de beskyttede om-
råder samt programmer for den indsats, der er nødvendig for at opnå el. fastholde målsætnin-
gerne. 
 
Den fælles implementering af direktiverne er begrundet i, at der er stort overlap mellem de di-
rektivmæssige forpligtelser i henhold til habitatdirektiverne og vandrammedirektivet og desu-
den et væsentligt arealmæssigt sammenfald mellem de arealer, hvor der skal gennemføres en 
konkret forvaltningsindsats.  
 
Danmark har i 1998, efter reglerne i habitatdirektivet fra 1992, afleveret et samlet nationalt 
forslag til habitatområder til Europa-Kommissionen i Bruxelles. Forslaget er blevet til efter en 
lang proces med høring af myndigheder, organisationer og offentligheden i øvrigt. Forslaget 
omfatter 254 habitat- og 113 fuglehabitatområder med et samlet areal på knap 360.000 ha.  
72% er hav og 28% er land. Områderne på land udgør 8% af Danmarks landareal. 
Direktivforpligtelserne for Natura 2000 områderne skal være opfyldt i 2015. 
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4.4  Forvaltning af miljøplaner og tilhørende ordninger 
Der er i miljøplanerne lagt op til at anvende en række af de såkaldte arealrelaterede virkemid-
ler, som er velegnede til brug for en målrettet indsats. Det er også kendetegnende for de areal-
relaterede virkemidler, at de typisk tager flersidige hensyn – f.eks. at tabet af kvælstof og fos-
for til vandmiljøet begrænses samtidig med at beskyttelsen af den terrestriske natur fremmes. 
Dette er svært at opnå i de nuværende regler, som er af generel karakter gældende uden hen-
syn til, at et område er særlig følsomt.  
 
De nuværende miljødata er bundet op på landmandens virksomhed. D.v.s., at når der gives til-
ladelser og påbud til en virksomhed, gives disse til virksomheden som en samlet enhed. Med 
de nye arealbaserede tiltag, er det snarere markerne, der skal registreres som værende ejer af 
miljøoplysningerne, hvilket umiddelbart forudsætter brug af GIS. 
 
DFFE og miljødata 
DFFE står allerede i dag med et akut behov for at trække på amternes GIS-løsninger på natur- 
og miljøområdet til administrationen af krydsoverensstemmelse i forbindelse med enkeltbeta-
lingsordningen. DFFE skal endvidere som led i kommunalreformen overtage amternes rolle i 
forvaltningen af MVJ-ordningerne. Det kan kun lade sig gøre med adgang til Danmarks Mil-
jøportal, som er under udvikling. Den bliver en samlende portal med en indgang til alle rele-
vante miljødata - først og fremmest fra amterne. Danmarks Miljøportal skal sikre en effektiv 
og sikker myndighedsudøvelse fra kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007. 
 
Som et eksempel på et oplagt pilotprojekt kan der inden for DFFE’s område peges på en GIS-
løsning til central administration af MVJ-ordningen. Den endelige løsning skal bygge på sam-
arbejde med Danmarks Miljøportal.  
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5.  Konklusion 

I henhold til kommissoriet for E3-Projektgruppen for GIS og geodata, er nærværende delrap-
port om kortlægning af behov udarbejdet. I det følgende samles der op på gruppens vurdering 
vedr. datagrundlag, brugere og aktører og der konkluderes og perspektiveres for det videre ar-
bejde i gruppen. 
 
5.1  Sagsbehandling i fremtiden 
For administrationen og kontrollen af støtten til jordbruget og landdistrikterne samt for plan-
lægning og tilsyn med miljø og natur i det åbne land vil en fælles GIS-løsning være af meget 
stor værdi. Jo mere hensyn der tages til brugervenlighed og kontorspecifikke behov, jo større 
effekt. Der er behov for en brugeranalyse, hvor man ser på arbejdsgange og databehov på 
kontorniveau og samspil med forskellige enheder i sagsbehandling. Det kan afstedkomme 
omlægning af procedurer og måske mere radikale organisatoriske ændringer. Det viser erfa-
ringer fra bl.a. Viborg Amt. Det afgørende for en succesfuld løsning vil derfor være, at udvik-
lingsarbejdet baseres på dialog og refleksion med interessenterne, og at der informeres løben-
de og relevant til de enkelte under hele udviklingsarbejdet. 
 
En konsekvent introduktion af GIS-løsning i et universelt format vil være et værdifuldt værk-
tøj både til administration, kontrol og planlægning i det åbne land fremover. 
 
5.2  Opsamling 
EU tilskynder til integration af GIS i administrationen af en række af de forordninger og di-
rektiver, der vedrører det åbne land. Der er fra EU’s side krav om opbygning af de såkaldte 
IACS-databaser (til administration og kontrol af en række støtteordninger). EU har endvidere 
søsat initiativer til udbygning og standardisering af disse databaser - herunder anvendelse af 
GIS i IDA-RAID projektet. Anvendelse af GIS og geodata skal endvidere opfylde de krav, 
som udtrykkes i det kommende INSPIRE-direktiv. GIS-løsningen under CAP Lang Sigt vil 
derfor i høj grad være styret af krav og anbefalinger fra EU, som Danmark er el. vil blive un-
derlagt, ligesom kontrollen af EU’s landbrugsmidler stiller en række krav til et fremtidigt ad-
ministrationssystem.  
 
CAP Lang Sigt sætter brugeren/kunden i fokus. Målet er, at FVM servicerer kunden bedst 
muligt i tid, kvantitet og kvalitet. Primærkunden er især landmanden og dennes rådgivere, 
men også virksomheder inden for fødevareindustrien og andre myndigheder, f.eks. de nye 
kommuner, Skov- og Naturstyrelsen og Miljøministeriet.  
 
Behovet for oplysninger, som skal hentes hjem fra andre myndigheder, f.eks. miljøbetingede 
begrænsninger i arealanvendelsen, er støt stigende. En tilfredsstillende servicering betinger 
derfor tilvejebringelse af data, som i brugervenlig form kan videreformidles i standardiseret 
form. Der vil fremover i høj grad være behov for adgang til eksterne data, f.eks. fra Miljøpor-
talen. 
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Det er derfor vigtigt at opstille målsætninger for løsningen under hensyntagen til CAP Lang 
Sigt såvel som for GIS-anvendelsen i FVM generelt. Der bør sikres en effektiv administration 
og kontrol såvel indenfor de enkelte institutioner som på tværs af ordninger og myndigheder 
(f.eks. kommuner, Skov- og Naturstyrelsen, Jordbrugskommissionerne m.v.). Endvidere skal 
løsningen muliggøre varetagelse af landbrugshensyn i planlægningen (f.eks. VVM-screening, 
planlægning af det åbne land, byudvikling m.v.). Løsningen skal kunne muliggøre tilvejebrin-
gelse af effektiv og målrettet statistik, der kan anvendes i fastlæggelse af landbrugs- og miljø-
politik samt i efterfølgende vurdering af udmøntede tiltag. 
 
5.3  Konklusion 
Gennem arbejdet med kortlægningen af behovene for kort og geodata i institutionerne i Føde-
vareministeriet kan det konkluderes, at der i høj grad anvendes egne data, men også en række 
eksterne data. Udover de data, der anvendes i de nuværende forretningsprocesser, er der gene-
relt ønske og behov for anvendelse af øvrige geodata. Det skyldes, at flere eksterne geodata er 
en forudsætning for løsning af kommende opgaver efter gennemførelsen af strukturreformen 
samt for udmøntningen af diverse tiltag i CAP og landdistriktspolitikken. Flere af de ønskede 
geodata findes ikke umiddelbart på en velstruktureret og velbeskrevet form, men de kan gene-
relt registreres el. genereres i forbindelse med sagsbehandlingen i Fødevareministeriet, i sam-
arbejde med andre organisationer el. internt i andre organisationer. 
 
Gruppens kortlægningsarbejde har vist, at der er flere institutioner, konsulenter og landmænd 
der har væsentlig interesse i anvendelsen af Fødevareministeriets data, f.eks. markblokkort, 
gødningsregnskaber og husdyroplysninger. Flere af Fødevareministeriets egne geodata kan 
have interesse for andre institutioner som referencedata el. som grundlag for egentlig sagsbe-
handling og planlægning. Derfor bør Fødevareministeriet i det videre arbejde med kort og 
geodata ses i sammenhæng med øvrige institutioner og organisationer på geodataområdet.  
 
5.4  Det videre arbejde 
På baggrund af den reviderede kortlægning er det videre arbejde i E3, jvf. kommissoriet, at: 
• afdække eksisterende muligheder og behov for anvendelse af geografiske data både inden-

for ministerområdet og i relation til eksterne parter. 
 
Af hensyn til opgavens omfang og alt efter hvor dybt det skal analyseres, kan det blive nød-
vendigt at begrænse opgaven til ministerområdet / Direktoratet for FødevareErhverv, hvor der 
gennem inddragelse af CAP-grupperne foretages en analyse af, hvordan GIS og geodata kan 
anvendes i sagsbehandlingen. 
 
Analysen skal i øvrigt:  
• fastlægge behov og muligheder for udveksling af geodata med andre myndigheder / aktø-

rer med fokus på data, som skal stilles til rådighed fra Fødevareministeriet. 
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• fastlægge og prioritere hvilke geodata hos andre myndigheder / aktører, der vil give den 
største effektivisering at få adgang til i sagsbehandlingen i direktoratet / Fødevareministe-
riet. 

• prioritere indsatsen for at anvende geodata i direktoratet / Fødevareministeriets s
handling. 

agsbe-

 
Det videre arbejde med analysen vil naturligt berøre en række spørgsmål af teknisk, sikker-
hedsmæssig og juridisk karakter, men en behandling af disse aspekter vil ikke blive behandlet 
i E3, men hører naturligt ind under andre af projektgrupperne i CAP. 
 
På baggrund af behov, fordele og forudsætninger, skal gruppen fremkomme med en indstil-
ling om udnyttelse af GIS og geodata på kort og lang sigt. 
 
E3 kan dog på nuværende tidspunkt allerede se flere potentialer i større brug af GIS og geoda-
ta, men også at der samtidig er et behov for at øge anvendelsen af fælles standarder og data-
modeller inden for fødevareministeriets eget område. 
 

 26



 

6. Bilag 

 6.1 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 og ”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 erhvervsliv 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 inden-
for 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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6.2 Forordninger under IACS-systemet 
 
IACS står for Integrated Administration and Control System.  
 
IACS er således forkortelsen for det administrations- og kontrol system, som vi skal anvende 
til en række støtteordninger. IACS er grundfæstet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
nærmere beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbe-
stemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- 
og kontrolsystem som omhandlet i om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugs-
politiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbruge-
re. 
 
IACS er således i første omgang tiltænkt de ordninger, som er anført i forordningen vedr. en-
keltbetaling og tilhørende støttekompleks (Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003).  
 
Men også følgende ordninger er omfattet af IACS i henhold til forordning nr. 1782/2003, arti-
kel 26: 
 
Miljøvenligt landbrug  Afsnit II, kapitel VI (artikel 22–24) Arealrelateret støtte 
  og artikel 55, stk. 3 forordning (EF)  
  nr. 1257/1999 
   
Skovbrug   Artikel 31 og artikel 55, stk. 3  Arealrelateret støtte 
  forordning (EF) nr. 1257/1999 
   
Ugunstigt stillede områ- Afsnit II, kapitel V (artikel 13–21) Arealrelateret støtte 
der og områder med mil- og artikel 55, stk. 3 forordning (EF) 
jørestriktioner nr. 1257/1999   
  
Tørret foder   Artikel 10 og 11 forordning (EF)  Produktionsstøtte 
  nr. 603/95 
   
samt andre ordninger, som ikke er relevante i Danmark. 
 
Ordninger under IACS 
På baggrund af ovenstående er følgende ordninger i Danmark omfattet af IACS: 

• Enkeltbetalingsordningen  
• Koblet støtte til proteinafgrøder 
• Koblet støtte til energiafgrøder 
• Koblet støtte til kartoffelstivelse 
• Koblet støtte til tørret foder 
• Koblet støtte til handyr 
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• Ø-støtte 
• MVJ-ordningerne 
• Miljøbetinget tilskud 
• Støtte til skovtilplantning 
• Økologisk omlægningsstøtte 
• Registrering af økologiske autorisationer 

 
Liste over forordninger 
Dermed bliver den samlede liste over forordninger (alle med senere ændringer) således: 
 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler 
for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støt-
teordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 
1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, 
(EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001. 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 795/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestem-
melser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 
2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forord-
ning (EØF). 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestem-
melser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og 
kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 
om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning 
(EØF). 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 20. november 2004 om gennemførelsesbe-
stemmelser til Rådets forordning (EF) 1782/03 for så vidt angår støtteordningerne i hht. afsnit 
IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer. 
 
Rådets forordning (EF) nr. 603/95 af 21. februar 1995 om den fælles markedsordning for tør-
ret foder. 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 785/95 af 6. april 1995 om gennemførelsesbestemmelser 
til Rådets forordning (EF) nr. 603/95 om den fælles markedsordning for tørret foder. 
 
Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrik-
terne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om æn-
dring og ophævelse af visse forordninger. 
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Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2002 af 26. februar 2002 om gennemførelsesbe-
stemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne 
fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL). 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2004 af 29. april 2004 om gennemførelsesbestem-
melser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra 
Den Europæiske udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og op-
hævelse af visse forordninger. 
 
6.3 IDA-RAID 
Baggrund 
IDA-RAID-projektet er tilknyttet det i Kommissionen baserede IDA-program. IDA-program-
met blev igangsat i midthalvfemserne for at fremme en bedre udveksling af data mellem eu-
ropæiske administrationer via moderne informationsteknologi.  
 
Initiativet til IDA-RAID-projektet blev taget af JRC i Ispra, Italien og blev igangsat ved et 
kick-off møde i marts 2004. På mødet deltog repræsentanter for en række medlemslan-         
de - heriblandt Danmark. 
 
Efterfølgende blev projektet formelt godkendt, finansieringen faldt på plads, og der indledtes 
en klargøringsfase, hvor en konsulent besøgte de interesserede medlemslande for at kortlægge 
behov m.v. Bl.a. på baggrund heraf er der siden udarbejdet følgende dokumenter, som beskri-
ver projektets indhold samt planen for det videre forløb: ”Global Implementation Plan” og 
”User Requirements”.  
 
Som beskrevet i de nævnte dokumenter er projektet p.t. ved at overgå til en udviklings- og va-
lideringsfase, som vil vare til udgangen af 2006. Implementering forventes at ske i første 
halvår af 2007. 
 
Hvad er formålet med IDA-RAID-projektet? 
I mange EU-lande findes ikke et tilstrækkeligt opdateret grundlag til udførelse af kontrollen. 
Kontrollen foregår ofte på baggrund af papirkort og mere el. mindre forældede udtræk af bag-
grundsoplysninger. Der tages notater i hånden i marken, hvorefter der sker opfølgende redige-
ring på kontoret. Denne fremgangsmåde er til dels også gældende i DK. 
 
Samtidig har indførelsen af krav om krydsoverensstemmelse medført et behov hos såvel 
landmænd som administrative myndigheder for at få et aktuelt overblik over restriktioner til-
knyttet den enkelte mark på tværs af forskellige ordninger. 
 
Det er således projektets hovedformål at gøre det muligt for en given bruger at opnå online 
forbindelse til aktuelle, opdaterede oplysninger i diverse IACS-databaser, dels på tværs af na-
tionale myndigheder, dels på tværs af EU-lande. 
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Interessenter, som kan forventes at gøre brug af systemet, er Kommissionen, sagsbehandlere i 
nationale administrationer, kontrollører og landmænd. 
 
Online forbindelse til diverse IACS-databaser ude i marken skal gøre det muligt for kontrollø-
ren at trække på de mest opdaterede oplysninger samt at afslutte kontrollen ved online at sen-
de den endelige opmåling tilbage til databasen. Perspektivet er således at give kontrollen et 
sikkert grundlag samt at spare tid ved at udføre kontrollen i én arbejdsgang. 
 
For at fremgangsmåden er praktisk mulig for kontrolløren kræves, at der gøres brug af hånd-
holdte enheder, som indeholder GPS samt mulighed for etablering af trådløs forbindelse (via 
GPRS el. UMTS) til en given database. Denne type enheder findes på markedet i dag, men 
der ligger fortsat en udfordring i at finde enheder, der har tilstrækkelig god skærm (størrel-
se/opløsning), samt at der kan opnås tilstrækkelig signaldækning, hvor kontrolløren færdes. 
 
Opbygning af systemet 
Opbygningen af adgangsvejene mellem de forskellige databaser er baseret på INSPIRE-
referencemodellen og vil operere med OpenGIS specifikationer og XML-format. 
 
I første omgang vil IDA-RAID koncentrere sig om 4 hovedområder: Krydsoverensstemmelse, 
markkontrol, telemåling og nonfood (T5). 
 
For krydsoverensstemmelse, remote sensing og nonfood (T5) udvikles for hvert område en 
web-portal, der kan tilgås af relevante brugere. For markkontrollen udvikles en særlig kom-
ponent med specifikke brugerværktøjer. 
 
6.4  INSPIRE 
INSPIRE (The INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) er et tiltag, som for øjeblik-
ket er under behandling i Kommissionen, og som angår etableringen af en infrastruktur for 
rumlig information i EU.  
 
INSPIRE har til formål at gøre relevante og harmoniserede geografiske kvalitetsinformationer 
tilgængelige med det formål at formulere, implementere, overvåge og udvikle udarbejdelse af 
fællesskabets (EU’s) politikker (http://www.ec-gis.org/inspire/). 
 
Status i sagsbehandlingen er, at en ekspertgruppe med deltagere fra alle EU-lande, på bag-
grund af 3 års arbejde, har formuleret og indsendt et forslag til et direktiv til 
Kommissionen. 
 
Direktivet kommer i første omgang til at gælde for miljødata. I den forbindelse skal man være 
opmærksom på, at det i bilagene til direktivet præcist specificeres, hvad der defineres som 
miljødata, og at disse definitioner set med danske øjne i vidt omfang omfatter landbrugsdata.  
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Så selvom fremgangen for INSPIRE er planlagt til i første omgang at omhandle miljødata 
med en gradvis udvidelse til andre relevante sektorer, vil det især p.g.a. CAP-reformen (kryd-
soverenstemmelse m.v.) i praksis være umuligt at se bort fra det i håndtering af rumlig infor-
mation indenfor FVM’s ressort. 
 
Det er derfor, at man indenfor også andre ressortområder end miljø frivilligt vælger at lægge 
sig op ad retningslinierne i INSPIRE. 
 
INSPIRE principper 
INSPIRE påbyder medlemsstaterne at indføre forskellige foranstaltninger til sikring af, at cen-
trale principper vedr. dannelse, håndtering og udveksling af rumlige data efterfølges af med-
lemsstaterne. 
 
Disse principper er: 
• Data bør kun indsamles en gang, og vedligeholdelse bør foregå på et organisatorisk ni-

veau, hvor dette kan ske mest effektivt. 
• Det skal være muligt at kombinere sømløs rumlig information fra forskellige kilder på 

tværs af Europa og at dele det med andre brugere og applikationer. 
• Det skal være muligt for at information, der er indsamlet på en målestok, skal kunne an-

vendes på alle målestokke. Detaljerede data skal bruges i detaljerede studier, og generali-
seret information skal benyttes til strategiske formål. 

• Geografisk information, der er nødvendig for udførelse af ”good governance” på alle ni-
veauer, bør forefindes i så rigelige mængder, at det ikke er mængden heraf, der i sig selv 
medfører tilbageholdenhed i brug af rumlig information. 

• Det bør være let at overskue hvilken geografisk information, der samlet er til rådighed, 
om det passer til et aktuelt behov, samt hvilken beskaffenhed disse data har. 

• Geografiske data bør fremstå letforståelige og lette at fortolke indenfor rammerne af en 
bestemt kontekst, som brugeren selv kan vælge i et brugervenligt miljø. 

 
INSPIRE krav 
INSPIRE opstiller en række konkrete krav for etableringen af denne infrastruktur for rumlig 
information i EU. 
 
Kravene vedrører følgende hovedelementer: 
• Metadata 
• Rumlige datatemaer som angivet i bilagene til direktivet 
• Netværkstjenester og teknologier 
• Aftaler om deling, adgang og brug af rumlige data 
• Mekanismer til koordinering og monitering 
• Processer og procedurer 
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Faser 
Et program bestående af tre faser er foreslået kommissionen og beskrevet i et arbejdsprogram 
for INSPIRE. Disse tre faser er: 
 
1.   Forberedende fase (2005-2006) 

Denne fase pågår samtidig med den fælles beslutningsprocedure i Kommissionen. Med-
lemsstater og interessenter skal her deltage i forberedelsen af implementeringsreglerne. 

 
2.   Omstillingsfase (2007-2008) 

Efter at Rådet har tiltrådt forslaget, vil INSPIRE træde i kraft som et egentligt direktiv. 
Medlemsstaterne har fra da af to år til at implementere direktivet i de nationale love. 
I denne fase skal implementeringsreglerne godkendes og tiltrædes. 
Der nedsættes en INSPIRE komité, der skal hjælpe kommissionen med færdiggørelsen af 
implementeringsreglerne. 

 
3.   Implementeringsfase (2009-2013) 

I denne fase skal medlemsstaterne implementere tiltagene, og dette vil blive koordineret 
på EU-niveau. 

 
Yderligere information 
For yderligere information se INSPIRE’s hjemmeside: http://inspire.jrc.it/home.html. 
 
6.5  Dansk markblokregister 
Baggrund 
De oprindelige IACS-forordninger (RFO 3508/92 og KFO 3887/92) foreskrev, at medlems-
staterne senest til ansøgningsrunden 1996 skulle etablere et ”alfanumerisk system til identifi-
kation af marker”. Dette system er i senere forordninger kommet til at hedde et system med 
referenceparceller. På baggrund af de oprindelige krav oprettede vi i Danmark markblokregi-
stret.  
 
Bloksystemet kaldes også for LPIS (Land Parcel Identification System), og skal primært an-
vendes til: 
• Præcis lokalisering af anmeldt mark  
• Fastslå evt. overdeklarationer  
 
Det skal således være muligt for et givent geografisk område at sammenligne det anmeldte 
areal med et registreret fastslået areal. 
 
Historie 
I Danmark indførte vi fra ansøgningsrunden 1996 markbloksystemet som den danske variant 
af systemet med referenceparceller.  
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Markkortsystemet blev oprindelig skabt på baggrund af de dengang delvis / nogenlunde opda-
terede T0-kort og sammenholdt med det første sæt ortofotos, som blev taget i sommeren 
1995. Først fra 1998 udsendte vi markkort til ansøgerne med ortofotos som baggrund for 
markblokkortet. Indtil da var baggrundskortene fortsat de gamle T0-kort. 
 
Markblokgrænserne er lavet ud fra geostabile afgrænsninger i landskabet som f.eks. veje, 
jernbaner og stier m.fl., gærder, permanente beplantninger (som hække, skov og krat), vand-
løb, søer, bygninger, haver og lign. 
Der findes ca. 330.00 markblokke i systemet. 
 
Gældende krav til registret 
Under enkeltbetalingsordningen foreskriver RFO 1782/03 og KFO 796/2004 indførelse af et 
register med referenceparceller, men ikke præcist hvordan dette system skal udføres.  
 
Det er dog et krav at i mindst 75% af markblokkene, der er omfattet af en støtteansøgning, 
skal minimum 90% af disse markblokkes areal være støtteberettiget under enkeltbetalingsord-
ningen (75%/90%-kravet). Vurderingen heraf skal foretages årligt. Markbloktemaet i Dan-
mark har hidtil ikke helt opfyldt 75%/90%-kravet. Kravet er indført gældende fra 2005, og det 
forventes, at det er fuldt ud opfyldt med enkeltbetalingsordningen, hvor der anmeldes flere 
arealer og der dermed forventes bedre udfyldning af markblokkene. 
 
Forordninger stiller ikke andre direkte krav stil LPIS-systemet, men der er en række yderlige-
re anbefalinger i dokumentet: Implementation of IACS-GIS. Reg. 1782/03 and 796/2004 fra 
24. maj 2004: 
• Systemet skal løbende opdateres, og ændringer skal kunne spores mindst tre år tilbage. 
• Bloksystemet bør ikke indeholde ikke-støtteberettigede arealer, som er større end 0,1 ha. 
• Fysisk kontrol bør forberedes v.h.a. ortofotos. 
• Brug af ortofotos med minimum følgende data: 1:10.000, 24-bits farve og en pixelstørrelse 

på 1 meter.  
 
Dertil kommer en række yderligere anbefalinger. 
 
De markkort, som udsendes til alle registrerede ansøgere, består således af markbloktemaet 
med ortofotos som baggrundskort. 
 
Dansk gennemførelse af kravene om referenceparceller 
Markbloksystemet blev skabt på baggrund af en nærmere analyse af behov og muligheder. 
Forud for etableringen af bloksystem blev der indgående drøftet følgende modeller, som base-
rede sig på: 
• Enkeltmarker 
• Matrikel og ejendomsdata (BBR) 
• Varige/geostabile afgrænsninger i landskabet (markblokke) 
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Enkeltmarker 
Et system baseret på enkeltmarker blev hurtigt forkastet, da 25% - 30% af alle marker skifter 
størrelser el. afgræsning hvert år. Det ville derfor være et alt for omfattende arbejde at vedli-
geholde et sådant register. 
 
Matrikel og ejendomsdata (BBR) 
Matrikel- og ejendomsdata viste sig ikke at være præcise nok til at give den nødvendige sik-
kerhed i den administrative kontrol, som er formålet med oprettelse af referenceparceller.  
 
F.eks. viste dataene, at: 
1.   matrikelgrænserne er temmelig upræcise set i forhold til de faktiske grænser i marken. 
2.   matrikelgrænser kan gå gennem dyrkede marker. 
3.   matrikelgrænser kan ikke umiddelbart ses i landskabet og kan derfor ikke anvendes i for-

bindelse med kontrol. 
4.   matriklerne indeholder en række af ikke-støtteberettigede landskabselementer som f.eks. 

skov, bebyggelser og haver. 
5.   matrikelrevisionen er de senere år gået i retning af at samle store landbrugsejendomme 

med mange matrikelnumre under ét fælles matrikelnummer. 
 
Det samme er gældende for ejendomsoplysningerne.
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Figur 5.  Illustration som viser de upræcise matrikelgrænser. Gule streger: markblokgrænser. Magenta streger: matri- 
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Figur 6.  Illustration som viser, at ikke støtteberettigede områder i landskabet er indeholdt i matrikelsystemet.                                      39

 



 

Varige / geostabile afgrænsninger i landskabet (markblokke) 
Den sidste mulighed, som blev overvejet, var at danne et bloksystem ud fra naturlige af-
grænsninger i landskabet som f.eks. veje m.fl., gærder, permanente beplantninger (som hæk-
ke, skov og krat), vandløb, søer, bygninger og haver. 
 
Til brug for fastlæggelse af den præcise metode til etableringen af et bloksystem blev der ud-
arbejdet en analyse, som mundede ud i rapporten Pilotprojekt DMK-BLOK. 
 
Beslutning om gennemførelse 
Ud fra blandt overnævnte overvejelser blev det, ved drøftelser med departementet og Kom-
missionen, besluttet at gennemføre EU-kravene ved at indføre det markbloksystem, som vi 
fortsat anvender i dag. 
 
Beslutningen blev truffet primo 1995 og markblokregistret blev skabt i løbet af 1995. 
 
Beslutningen har vist sig at være korrekt, da vi har et velfungerende markbloksystem, som ef-
ter anbefalinger fra Kommissionen er blevet forbillede for en række andre medlemsstater -
ikke mindst de lande, som blev optaget i 2004 samt de to kandidatlande. 
 
Vedligeholdelse 
Markblokregistret vedligeholdes årligt ved at indsamle oplysninger fra ansøgere, sagsbehand-
lingen, telemåling og den fysiske kontrol.   
 
Markblokregistret er enkelt og relativt billigt at vedligeholde. Den praktiske vedligeholdelse 
foretages af COWI efter oplæg fra DFFE. Der arbejdes dog på at forenkle denne blokvedlige-
holdelse således, at en del af vedligeholdelsen kan foretages direkte i direktoraterne (DFFE og 
PD) f.eks. ændringer i blokgrænserne, der findes ved gennemført fysisk kontrol på stedet.  
 
6.6  Ejere af landsdækkende geodata  
Dette afsnit viser ejerskabet til de digitale kort og geografiske informationer, der kan være re-
levante at have adgang til for enkeltbetalingsordningens aktører. Listen er ikke fuldstændig, 
men viser de vigtigste geodataejere. En mere udtømmende liste kan findes på www.Geodata-
info.dk. 
 
Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri 
Direktoratet for FødevareErhverv 
 Arealforvaltningsregister (arealer ejet af DFFE, indirekte geografi) 
 GLR/CHR 
 Markblokkortet 
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Danmarks Jordbrugsforskning 
 Simplificerede jordtyper 
 Landskabselementer 
 Leret/sandet underbund 
 Teksturpunkter 
 Potentielt svovlsure lavbundsjorde 
 Corine  
 Corine+  
 Jordtyper, jordklassificeringen 
 Arealanvendelse, jordklassificeringen 
 Skove, skovklassificeringen 
 Historiske nedbørsdata (1930-1960 og 1960-1990) 
 Blokkort 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 
 Hældning 
 Jordprofiler 
 Okkerdatabase 
 Klimadata (temperatur, nedbør, fordampning, globalstråling, vind) 
 Indikator-data (landbrugsstatistik i 1-10 km celler) 
 Markpolygoner fra telemålingskontrol 1993-2005 
 
Miljøministeriet 
Danmarks Miljøundersøgelser 
 AIS 
 Arealanvendelse 
 Satellitbilledarkiv 
 Land cover (ud fra satellitbilleder) 
 Vandløb 
 Søer 
 Aktuelle vådområder 
 Oplandsgrænser for søer og vandløb 
 Orkide 
 Vandfugle 
 Vildtudbytte 
 Danske farvande 
 
Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelse 
 Jordartskort 1:25.000 og 1:200.000 
 Jupiterdatabasen (225.000 boringer i DK) 

Hydrologisk referencesystem (sammenhæng mellem vandløb, vandløbsoplande, 
søer, søoplande og farvandsområder) 
Landovervågningsoplande (LOOP) 
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Kort og Matrikelstyrelsen 
 Højdemodel 50*50 m 
 Beregnede adressekoordinater 
 Topografiske kort (1:1M, 1:200K, 1:500K) 

Rasterbaserede topografiske kort (1:25.000 (405 stk.), 1:50.000 (110 stk.), 
1:100.000 (33 stk.), 1:200.000 (4 stk.) og 1:500.000. Desuden rasterkort i 
1:850.000 og 1:2.000.000 
DTK/Skærmkort 
Top10DK – vektordata til kortfremstilling 
Matrikelkortet 

 
Skov- og Naturstyrelsen 
 Det Centrale Skovregister (kun til internt brug) 
 Natura 2000 (habitat, fuglebeskyttelse, ramsar) 
 Fredede fortidsminder 
 Fredede områder 
 Fredskovsnoteringen 
 Kulturhistoriske anlæg 
 Natur- og vildtreservater 
 Naturfredningsregistret 
 
Miljøstyrelsen 
 Særlige drikkevandsinteresser 
 
By- og boligministeriet 
Erhvervs- og Boligstyrelsen 
 Bygnings- og boligregistret 

Krydsreferenceregistreret (sammenbinder adresse-, bygning-, ejendoms-, matri-
kel-, og planbetegnelser) 
Planregistret (landsdækkende register for kommuneplaner) 
 

Indenrigs- og sundhedsministeriet 
CPR-kontoret 
 CPR-registret 
 Vejregister (indirekte geografisk) 
 Boligregister (indirekte geografisk) 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Danmarks Statistik 
 Det Centrale Virksomhedsregister 
 Andre statistiske opgørelser 
  

 42



 

Transport- og energiministeriet 
Danmarks Meteorologiske Institut 
 Klimadata 
 
Ikke-ministerielle 
Amter 
 §3 områder (enge, heder, moser, overdrev, strandenge, søer, vandløb) 
 2 m bræmmer 
 Åbeskyttelseslinie (150 m) 
 Afgrødeoplysninger på blokniveau fra GLR 
 Regionplaner 
 Indvindingsboringer/oplande 
 SFL 
 Veje 
 Beskyttede diger (§4) 
 Anden beskyttet kultur/natur (ret forskellig fra amt til amt) 
 Drikkevandsinteresser 
 Fortidsminder (§12, 13 og 18) 
 Forurenede arealer 
 Grundvand 
 MVJ 
 
Energi- og miljødata 
 Vindressourcer (25m, 45m, 70m og 100m højde) 
 
COWI 
 Danmarks Digitale Højdemodel (både DSM, DTM og DEM) 
 Arealanvendelse i et net af punkter 
 Danmarks Digitale Kortværk 
 Dansk Adresse & Vejdatabase 
 Ortofotos 1995, 1999, 2002, 2004 
 
Kraks Forlag 
 Kraks danmarkskort 1:200K (vektordata til kortfremstilling) 
 Kraks digitale bykort 

Kraks geoinfo pakke (Kraks vejnet, Kraks danmarkskort 1:200K, demografisk      
data fra DS, de 30.000 største virksomheder og ArcView3.1) 

 Kraks Vejnet 
 

Dansk Total Distribution 
 Dansk Adresse & Vejdatabase 
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6.7  Forkortelser 
 
Forkortelse Forklaring 

.ecw Filformat til komprimerede ortofotos. Varemærke 

BBR Bygge og boligregisteret  

CAP Common Agricultural Policy, d.v.s. EU’s fælles landbrugspolitik 

CHR Det Centrale Husdyrsbrugsregister (http://www.glr-chr.dk) 

CVR Centralt virksomhedsregister (http://www.cvr.dk/) 

CwRC Control with remote sensing, d.v.s. telemåling 

DDO Danmarks Digitale Ortofoto, d.v.s. de otofotos, som anvendes i markkort 
sammenhænge 

DFFE Direktoratet for FødevareErhverv (http://www.dffe.dk) 

DG-AGRI Kommissionens generaldirektorat for landbrug 

DJF Danmarks Jordbrugsforskning (http://www.cvr.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) 

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 såsom bygninger, veje, jernbaner, såkyst, vandløb, 
stednavne og ortofoto 

GIS Geografisk informationssystem 

GLM God landbrugs- og miljømæssig stand 

GLR Det Generelle Landbrugsregister 

GMO Genmodificerede organismer 

GPS Global Positioning System, d.v.s. et system til geografisk positionsbe-
stemmelse v.h.a. af satellitter. Systemet anvendes også til opmåling. 
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IACS Integrated Administration and Control System. IACS er således forkor-
telsen for det administrations- og kontrol system, som vi ifølge Kommis-
sionens forordning (EF) nr. 796/2004 skal anvende i forbindelse med en 
række støtteordninger.  

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 INSPI-
RE har til formål at gøre relevante og harmoniserede geografiske kvali-
tetsinformationer tilgængelige med det formål at formulere, implemente-
re, 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 bl.a. af koordinerende 
opgaver i forbindelse med IACS - herunder telemåling. 
(http://agrifish.jrc.it/). 

KMS Kort & Matrikelstyrelsen (http://www.kms.dk/)  

KO Krydsoverensstemmelse / Cross Compliance 

LDP Landdistriktsprogram 2007-2012 

LPIS Land Parcel Identification System, d.v.s. det system af referenceparceller 
som skal opbygges i henhold til IACS forordningen. I Danmark kaldet 
markbloksystemet. 

MB Miljøbetinget støtte 

MVJ Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger 

OIO OIO.dk er Videnskabsministeriets netsted målrettet alle offentligt ansat-
te, der arbejder med it og kommunikation (http://www.oio.dk). 

OIOXML Den 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 bor-
gere og distributører af data. De datasamlinger, der i dag stilles til rådig-
hed i OIS, er:  
• Bygge og boligregisteret (BBR)  
• Ejendoms Stam registeret (ESR)  
• Statens Salgs og Vurderings register (SVUR)  
• Matrikelregisteret  
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• Planregisteret   
• Krydsreferenceregisteret (KRR), der indeholder nøglerne og XY-

koordinaterne fra de andre registre.  

OM Omlægningsstøtte for økologiske producenter 

PD Plantedirektoratet (http://www.pdir.dk/) 

PD-GIS GIS system, som anvendes i Plantedirektoratet i forbindelse med kontrol. 
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 deltagere 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 Mercator) 

VMP Vandmiljøplan 

VVM Vurdering af virkning på miljøet 

XML Sprog til udveksling af data 
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