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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Besvarelse af to spørgsmål vedrørende udbygget notat (dateret 28/1 

2015) om analyse af overlapstolerance i forbindelse med indførelse af au-

tomatisk validering af regler for Permanent Græs 

 
DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 28. januar på anmodning 

fra NaturErhvervstyrelsen (NAER) fremsendt et udbygget notat om overlapstolerance 

i forbindelse med indførelse af automatisk validering af regler for Permanent Græs.  

Efterfølgende har NAER bedt DCA forholde sig til to antagelser, som NAER uddrager 

på basis af det fremsendte notat.  

Herunder anføres NAERs antagelser samt svaret fra de to forfattere til notatet, IT-

medarbejder Eva Overby Bach og akademisk medarbejder Mette Balslev Greve, begge 

Institut for Agroøkologi. 

Selve notatet er vedhæftet som Bilag 1. 

 

Indledningsvis specificeres betegnelser brugt herunder: 

”falsk positive”, er marker som fejlagtigt udpeges som værende permanent græs de 

seneste 5 år. 

”falsk negative”, er marker som fejlagtigt ikke udpeges som værende permanent græs 

de seneste 5 år. 

 
Antagelse 1 
 

Forudsætning: ”falsk negative” vægter lige med ”falsk positive” 

Antagelse (NAER): For den undersøgte population af marker, giver en overlaps-

procent på 85 % den samlede laveste andel af fejltilfælde 

Svar (DCA): Ja, ved en overlapsprocent på 85 % vil det for den undersøgte 

population af marker give det laveste antal fejlfortolkede mar-

ker (7,7 % af den samlede population). 
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Antagelse 2 
 

Forudsætning:  ”falsk negative” vurderes at være vigtigere at få med i større 

omfang, end at undgå at medtage for mange ”falsk positive” 

Antagelse (NAER): Denne forskudte vægtning ml ”falsk negative” og ”falsk positi-

ve” kan tilnærmes ved at vælge en lavere overlapsprocent som 

f.eks. 80, hvor en større samlet andel af ”falsk positive” og 

”falsk negative” vil medtages, end der ville ved 85 %. 

Svar (DCA): Ja, ved at vælge en lavere procentsats for overlap, forskydes 

andelen af falsk negative/falsk positive. En lavere procentsats 

vil sænke andelen af falsk negative og øge andelen af falsk po-

sitive. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for DCA’s myndighedsrådgivning 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

28. januar 2015 

Analyse af overlapstolerance i forbindelse med indførelse af automatisk 

validering af regler for Permanent Græs 
 
Eva Overby Bach og Mette Balslev Greve, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
 
 
 

 

Fra 2015 indføres der en automatisering af kontrollen i Fællesskema ansøgningerne i forhold til sikring af en 
korrekt anmeldelse af afgrødekoderne under kategorien - Permanent Græs. 

Der er i den forbindelse behov for en afklaring af hvornår en mark henover en årrække kan betragtes som 
værende den samme mark og dermed være omfattet af reglerne for Permanent Græs.  

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har med baggrund heri den 18. december 2014 anmodet DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug om at udarbejde et notat, som kan bidrage ved NAERs etablering af det 
samlede datagrundlag, som fremadrettet skal ligge til grund for de automatiske valideringer af anmeldelsen 
af Permanent Græs samt lignende fremtidige opgaver.  

Datagrundlaget for valideringerne består af to dele: 

1. De til enhver tid seneste anmeldelse af Permanent Græs (sidste års anmeldelse) samt 
2. Et datasæt visende de arealer (marker) hvori der de seneste 5 år har været anmeldt en 

afgrødekode tilhørende kategorien Græs i Omdrift.  

Opgaven stilles primært i forhold til metoden til etablering af datasættet i punkt 2 i opstillingen. 

 

 

Indledning 

Til vurdering af hvor stort et procentvis overlap, der kan afgøre, hvilke marker, der gennem minimum 5 år 
har været angivet med en af de afgrødekoder, der samlet defineres som ’Græs i omdrift’, er valgt en 
metode, hvor et antal marker i et fokusområde gennemgår en visuel vurdering. Resultatet af den visuelle 
gennemgang bruges derefter til at vurdere egnetheden af forskellige overlapprocentsatser fra 50 til 90 %. 

Udvælgelse af data 

Fyn blev valgt som fokusområde. Alle græsmarker på Fyn, registreret som græs i hvert af de fem år (2010-
2014), blev analyseret i ArcGIS med toolet Intersect1 (fællesmængde på dansk). For hver 2014-græsmark 
blev således beregnet det område, der gennem alle de fire foregående år også var udpeget som græs. De 
2014-marker, der overlappede med græsmarker for alle de fire andre år (2010, 2011, 2012 og 2013) med 
mere end 50 %, blev udvalgt til en visuel gennemgang. Det var i alt 2.345 græsmarker for 2014, der blev 
udvalgt i denne proces ud af de 7.586 græsmarker der var på Fyn i 2014. 

                                                           
1
 ArcGIS help Intersect: Computes a geometric intersection of the input features. Features or portions of features which 

overlap in all layers and/or feature classes will be written to the output feature class. 
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Visuel gennemgang af de udvalgte marker 

Det blev for de 2.345 udvalgte græsmarker enkeltvist visuelt vurderet, hvorvidt der var tale om samme 
område for de fem år. Hvis det blev vurderet, at det var det samme område, blev marken tildelt koden 1, 
ellers fik marken koden 0. 
 

 
 
Alle 2.345 marker er vurderet af en og samme person, så der ligger én og kun én personlig tolkning til grund 
for resultatet. I denne tolkning er der taget højde for, at der kan være en vis digitaliseringsusikkerhed. Det 
er tydeligt, at data generelt er blevet af bedre kvalitet med årene, idet der er digitaliseret mere detaljeret i 
de senere år. Der er ikke brugt nogen form for baggrundskort til vurderingen – det er udelukkende 
markernes polygoner, der danner grundlag for tolkningen. Resultatet af den visuelle gennemgang blev, at 
2.007 marker fik koden 1 (2014-græsmarken var udlagt som græs i de fire foregående år) og 338 marker fik 
koden 0 (2014-græsmarken var ikke til fulde udlagt som græs i de fire foregående år). 

Analyse af data 

Resultatet af den visuelle gennemgang dannende grundlag for en analyse af antallet af marker, der med 
rette kunne klassificeres som havende et tidfredsstillende overlap (kode 1) med valg af forskellige 
procentsatser for det overlappende areal (50, 60, 70, 80, 85 og 90 %). Alle arealer er geometriske arealer 
dvs. selve polygonernes arealer. De anmeldte arealer er ikke brugt i disse beregninger. 
 

Procent  Fundne Fundne Fundne Procent Procent Procent af Procent af 

overlappende marker marker marker fundne marker fundne marker marker på Fyn marker på Fyn 

areal i alt kode 1 kode 0 kode 1 kode 0 kode 1 kode 0 

50 2,345 2,007 338 85,6 14,4 26,5 4,5 

60 2,295 2,000 295 87,1 12,9 26,4 3,9 

70 2,237 1,992 245 89,0 11,0 26,3 3,2 

80 2,130 1,969 161 92,4 7,6 26,0 2,1 

85 2,051 1,939 112 94,5 5,5 25,6 1,5 

90 1,885 1,843 42 97,8 2,2 24,3 0,6 

Tabel 1 
 
I tabel 1 præsenteres tallene for de forskellige overlapsprocenter. Disse tal er præsenteret i graf 1 og graf 2.  
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Procent 
overlapende 

areal 

Procent kode 1 
fundne marker af 
marker markeret 

med kode 1 

Procent kode 0 
fundne marker af 
marker markeret 

med kode 0 

50 100,0 100,0 

60 99,7 87,3 

70 99,3 72,5 

80 98,1 47,6 

85 96,6 33,1 

90 91,8 12,4 

Tabel 2 
 
I tabel 2 vises procent af fundne marker i forhold til antallet af marker, der er markeret med henholdsvis 
kode 1 og kode 0.  
 
 

 
Graf 1 

 
Graf 1 viser det antal marker, der kodes som 1 eller 0 ved de forskellige procent overlappende areal af det 
samlede geometriske areal af marken i 2014 temaet. 
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Graf 2 

 
I graf 2 viser hvor stor en procentdel af de fundne marker, der i den visuelle gennemgang blev vurderet til 
henholdsvis samme område (kode 1) og ikke samme område (kode 0). 
 

 
Graf 3 

 
I graf 3 vises tallene fra tabel 2 (procent af fundne marker i forhold til antallet marker, der er markeret med 
henholdsvis kode 1 og kode 0). 

Konklusion 

Ved en automatisk udvælgelse af marker med 80 % overlap med permanente græsarealer de sidste fem år 

findes mere end 92 % af de fundne marker korrekte ved en visuel/manuel gennemgang, og altså mindre 

end 8 % af de marker, der har 80 % overlap må afvises under den visuelle gennemgang.  

Ved 85 % overlap er mere end 94 % af de fundne marker korrekte i forhold til resultatet af den visuelle 

gennemgang, og altså mindre end 6 % af de fundne marker er ’falsk positive’. Ved at øge overlapsprocenten 
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øges procenten af korrekte fundne marker, men samtidig mindskes det totale antal marker, der udtages 

ved overlapsberegningen (jf. tabel 2 og graf 3).  
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