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INDLEDNING
En korrekt og effektiv lokalisering af invasive plantearter kan bidrage til at optimere
bekæmpelsen. Automatiseret lokalisering af invasive plantearter ved hjælp af billeddata
indsamlet fra fly-, drone og satellit kan være et effektivt værktøj til at danne overblik
over udbredelsen af de invasive plantearter. Dette skyldes især muligheden for at få
afdækket et stort areal og muligheden for at registrere planter i områder, der er svært
tilgængelige for manuel feltregistrering. Derudover vil en automatiseret lokalisering
ofte være hurtigere og mere økonomisk rentabel end en feltregistrering.
Nærværende rapport indeholder dels en generel udredning vedrørende overvågning af
invasive plantearter ved hjælp af drone-, fly og satellitdata og dels en kvalitetssikring af
overvågningsmetoderne gennem en konkret automatiseret lokalisering med rynket rose
som testart.
I den første del af rapporten vil de forskellige dataindsamlingsmetoder til brug for lokalisering af invasive plantearter blive udredt. Her vil det blive beskrevet, hvordan og hvor
effektiv henholdsvis billeddata indsamlet fra fly-, drone og satellit er til at lokalisere
invasive plantearter. Efterfølgende rapporteres en kvalitetssikring af de beskrevne metoder. Dette vil blive gjort ved at sammenligne metoderne ud fra en praktisk anvendelse
på følgende to områder:


Sjællands nordkyst, Tisvildeleje



Jyske vestkyst, Løkken

På de udvalgte områder vil de forskellige metoder blive afdækket. I Tisvildeleje vil brugen af flyfoto, drone og satellit blive afdækket. I lokaliteten ved Løkken vil metoderne
blive afdækket med billeddata fra fly og satellit. Derudover er der gennemført feltregistrering af rynket rose i de to områder, idet feltregistreringen bruges til at kvalitetssikre
de automatiserede metoder. De sæsonmæssige variationer er en væsentlig faktor for
metoden og billeddata repræsenterer derfor flere årstider, for at danne overblik over
de sæsonmæssige variationer.
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INVASIVE PLANTEARTER
En række plantearter der er introduceret i den danske natur bliver invasive og skaber
store problemer for den hjemmehørerende danske natur. Ud fra en billedanalytisk
metode er der erfaring med at kortlægge følgende invasive arter.
-

Kæmpe bjørneklo

-

Gyldenris

-

Japansk pileurt

-

Glansbladet hæg

-

Kæmpe pileurt

-

Rynket rose

De ovenstående plantearter har forskelligartet blomstring og blomstrer på forskellige
tidspunkter af året. Dette er en vigtig faktor at være bevidst om, da det har betydning
for hvor karakteristisk hver enkel planteart er ud fra et billedanalytisk synspunkt.
Tabel 1 nedenfor beskriver, hvornår de ovenstående invasive plantearter er i blomstring.
Planteart
Kæmpe
klo

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Bjørne-

Gyldenris

Jun

Jul

Aug

x

x

x

x

x

x

Japansk Pileurt
Glansbladet Hæg

x

Tabel 1

Okt

x

x

x

x

x

x

Nov

x

Kæmpe Pileurt
Rynket Rose

Sep

x

x

Oversigt over forskellige invasive arters blomstringsperiode og dermed periode med
de mest karakteristiske spektrale signaturer

Som det ses af tabellen er det i sommermånederne at planterne er i blomstring og dermed er det også i sommermånederne at de skiller sig mest ud fra den omkringliggende
vegetation. Dog er blomstringen ikke en forudsætning for at lave en billedanalyse, idet
der også er mulighed for at skelne plantearter ud fra deres spektrale signatur, som kan
kortlægges ud fra det nærinfrarøde bånd i billeder, som kan optages fra både drone, fly
og satellit. Forskellen i de spektrale signaturer vil være størst i løbet af planternes
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Dec

vækstsæson. I tilfælde af mindre områder vil det endvidere være muligt at kortlægge
rynket rose ud fra dronebilleder hele året grundet den højde opløsning i billederne, som
indebærer at en registrering i billederne stort set kan sidestilles med en feltgennemgang.

Som testart er der til dette projekt valgt rynket rose.
Rynket rose (Rose Rugosa) er oprindeligt fra det nordøstlige Asien. Den blev i Danmark
en populær haveplante i starten af 1900- tallet, hvor den blev plantet og spredte sig
derfra. Under opførelsen af 1950ernes sommerhusbyggerier blev rynket rose i stor stil
plantet ud, hvilket i dag har resulteret at den findes i mange sommerhusområde, hvor
den virker som læ og afskærmning.
Rynket rose er en invasiv planteart og spreder sig især langs de danske kyster, hvor den
er hårdfør og har vist sig svær at udrydde. Den kan dække store arealer og kan blive op
til 2.5 meter høj og danner ofte en uigennemtrængelig bevoksning, hvilket gør at den
ofte udkonkurrerer den naturlige vegetation i et område. Samtidig kan den være med til
at forhindre den rekreative udnyttelse af et givent område.
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ANALYSEMETODER
Registreringen af invasive plantearter er baseret på en udviklet metode og med specielt
udviklet software, der kombinerer en superviseret klassifikation og opsamling af multispektrale værdier. Derudover er en vigtig del af den udviklede metode at planternes
form- og kontur karakteristika er inddraget.
Metoden udspringer fra remote sensing der bruges til at analysere og tematisere store
områder ud fra analyse af billeddata indsamlet fra en af de førnævnte metoder. Ved at
bruge de spektrale bånd, der ofte findes i billeddata fra fly-, drone og satellit, kan man
finde hver plantens karakteristiske spektrale sammensætning og bruge disse karakteristika til automatisk at lokalisere planten på større arealer. Disse karakteristika bliver i en
remote sensing kontekst benævnt som den spektrale signatur.
Hvert objekttype på overfladen kan have en karakteristisk spektral signatur, hvilket er
illustreret nedenfor i Figur 1.

Figur 1

Spektrale signaturer for forskellige objekttyper

Ovenstående viser overordnede naturtyper, hvor der en markant adskillelse på karakteristika i de spektrale signaturer. Ved lokalisering af invasive plantearter er det mere
snævre værdier, der adskiller de invasive arter fra den normale vegetation.
De mest almindelige spektrale bånd er Red (R), Green (G) og Blue (B), der ofte bliver
refereret som RGB. RGB er de spektrale bånd som vi som mennesker kan se med det
blotte øje.
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Ved kun at benytte sig af RGB bånd kan forskellige plantevækster forveksles med hinanden. Derfor kan det være relevant at inddrage et fjerde bånd indeholdende infrarødt
data.
Udover de spektrale værdier, der er en vigtig del af analysen, kan det være relevant at
inddrage informationer omkring kontouren af planterne. f.eks. ved at inddrage punktskyen fra den danske højdemodel.
De tre forskellige dataindsamlingsmetoder (flyfotos, dronebilleder og satellitbilleder) vil
nogenlunde følge samme analyse metode, da alle tre former for billeddata skal igennem
den samme analyse omkring de spektrale signaturer. Billeddata kan dog være indsamlet
på forskellige tidspunkter af året og planternes spektrale signaturer kan derfor være
forskellig afhængig af hvilken tid på året billeddata er indsamlet.
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UDREDNING AF FORSKELLIGE DATAINDSAMLINGSMETODER
I det følgende afsnit vil de forskellige dataindsamlingsmetoder blive gennemgået.
Billeddata adskiller sig i pris og kvalitet, ligesom de har forskellig egnethed i forhold til
arealstørrelse og områdetype.
I det følgende vil der blive brugt termer, der dækker over de forskellige dataindsamlingsmetoder. Disse termer er defineret nedenfor:


GeoDanmark forårs Ortofoto: GeoDanmark forårs Ortofotos bliver fremstillet
hvert år. Flyvefotograferingen finder typisk sted fra starten af marts til starten
af maj. Denne periode er ifølge GeoDanmark optimal som grundlag for opdatering af GeoDanmark vektordata, da terrænet typisk vil være sne-fri, der er tilstrækkelig solvinkel og der er endnu ikke er kommet blade på træerne.
GeoDanmark Ortofoto har en opløsning på 12,5 cm (resamplet fra billeder med
en opløsning på 15 cm) og indeholder foruden de spektrale bånd RGB, også det
nær infrarøde bånd. Data er tilgængelige som frie grunddata og kan hentes via
Kortforsyningen og er direkte klar til brug i GIS eller remote sensing software.
Data downloades som GeoTiff eller hentes via en Web Map Service (WMS).



SOP: Landsdækkende ortofotos findes også i en sommerudgave, der kaldes
SOP (Summer Ortho Photos). SOP er ikke frit tilgængelige og kræver licens at
bruge. Dele af den danske Stat, og herunder SVANA har brugsret til SOP. SOP
kan have varierende opløsning afhængig af årgangen. SOP2016 (årgang 2016)
har en opløsning på 15 centimeter og indeholder foruden RBG også det nær infrarøde bånd (NIR).



Satellit : Satellit data kan fås i høj opløsning (f.eks. 40cm eller 50cm). Højopløselige satellitbilleder er ikke frit tilgængelige og man bestiller derfor billeder
for præcist det område som man har brug for, med angivelse af den periode,
hvor det giver bedst mening. Dette giver mulighed for at målrette ens dataindsamling lige præcis til de tidspunkter, hvor planterner er i blomstring, (jfr. Tabel 1) og dermed også der, hvor de spektrale signaturer er mest karakteristiske.



Drone, vinter: Der er for dette projekt blevet foretaget en droneflyvning af
området ved Tisvildeleje. Droneteknologien udvikler sig hastigt og giver mange
anvendelsesmuligheder og kan potentielt spare tid og samtidig berige et pro-
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jekt med højt opløselige i billeder (få cm), hvorfra der kan fremstilles ortofotos.
Dronedata er ikke frit tilgængelige, men skal indsamles fra opgave til opgave.
De højtopløselige billeddata kan bl.a. være relevant i områder med en stor diversitet i plantevæksten, hvor der ikke kan opnås et godt resultat ved en automatiseret billedanalyse, men hvor en manual kortlægning/digitalisering ud
fra ortofotos vil være mere effektiv end en feltregistrering.
Nedenfor præsenteres eksempler på de forskellige dataindsamlingsmetoder. Som
nævnt tidligere er der sæsonmæssige variationer på, hvornår en given planteart har
den mest karakteristiske spektrale signatur og det er derfor vigtigt at sammenligne
billeddata fra forskellige sæsoner for at undersøge hvert datasets muligheder og
kvalitet.
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4.1

Eksempel på data fra GeoDanmark forårs Ortofoto
Nedenfor ses et eksempel på et område dækket af Geodanmark forårs OrtoFoto.

Figur 2

Eksempel på GeoDanmark forårs Ortofoto, genereret ud fra flybilleder indsamlet i
foråret 2016. På billedet ses et område med rynket rose.

4.2

Eksempel på data fra SOP
Nedenfor ses et eksempel på et område dækket af SOP.

Figur 3

Eksempel på SOP, genereret ud fra flybilleder indsamlet i sommeren 2015. På billedet
ses et område med rynket rose.
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4.3

Eksempel på data fra Satellit forår
Nedenfor ses et eksempel på et område dækket af satellit forår.

Figur 4

Eksempel på satellit forår, genereret ud fra satellitdata indsamlet i foråret 2015 (50
cm opløsning). På billedet ses et område med rynket rose.

4.4

Eksempel på data fra Satellit sommer

Figur 5

Eksempel på satellit sommer, genereret ud fra satellitdata indsamlet i sommeren
2015 (50cm opløsning). På billedet ses et område med rynket rose.
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4.5

Eksempel på data fra Drone, vinter
Nedenfor ses et eksempel på et område dækket med dronebilleder fra vinterperioden.

Figur 6

Eksempel på drone vinter, genereret ud fra dronebilleder indsamlet i december 2016.
På billedet ses et område med rynket rose.

4.6

Eksempel på data fra Drone, sommer
Nedenfor ses et eksempel på et område dækket med dronebilleder fra sommerperioden.

Figur 7

Eksempel på drone sommer, genereret ud fra dronebilleder indsamlet i sommeren
2014. På billedet ses et område med rynket rose.
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KVALITETSSIKRING AF OVERVÅGNINGSMETODERNE
Der tages udgangspunkt i to områder, hvor de forskellige dataindsamlingsmetoder er
blevet testet. På baggrund af resultatet af denne sammenligning konkluderes hvor gode
de forskellige metoder har været til at lokalisere rynket rose i de udvalgte testområder.
Der er indsamlet følgende billeddata for de to testområder.

Område
Sjællands nordkyst,
Tisvildeleje

Dronedata

Flyfoto

Flyfoto

(vinter)

(forår)

(sommer) (forår)

x

Jyske vestkyst,
Løkken
Tabel 2

Satellit Satellit

x

x

(sommer)
x

x

x

x

Oversigt over indsamlet data fra de to testområder

På Sjællands nordkyst, ved Tisvildeleje, er der udvalgt et område på 20 hektar, hvor der
i december måned er gennemført en droneflyvning. Udover dette er der anvendt
GeoDanmark forårs Ortofoto samt indhentet satellit data (arkivdata) fra både forår og
sommer.
På den jyske vestkyst, ved Løkken, er der udvalgt et område på 98 hektar. I dette område er der anvendt GeoDanmark forårs Ortofototo, samt SOP (sommer ortofoto) og
forårs- og sommer satellit data (arkivdata).
I de følgende afsnit vil hver hvert område blive analyseret ud fra de indsamlede data.
Afslutningsvis vil metoderne blive sammenlignet for at se hvilke metode, der giver det
bedste resultat.
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5.1

Sjællands nordkyst, Tisvildeleje
Det udvalgte område ved Tisvildeleje er vist nedenfor.

Figur 8

Udvalgt testområde på Sjællands nordkyst ved Tisvildeleje

Der blev samtidig med droneflyvningen (i december 2016) lavet en feltregistrering af
rynket rose for området. Generelt var området karakteriseret ved at have høj bevoksning og at området har været igennem flere rydninger af rynket rose. Da feltregistreringen er foretaget senere end de andre dataindsamlingsmetoder, hvilket kan resultere i at
der tidligere har været en større udbredelse af rynket rose. Resultat af feltregistrering
ses nedenfor.
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Figur 9

Feltregistrering (december 2016) af rynket rose på udvalgt testområde på Sjælland
nordkyst ved Tisvildeleje
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5.1.1

Dataindsamlingsmetode, GeoDanmark forår Ortofoto
De flyfoto der ligger frit tilgængelige er indsamlet i forårsperioden og indeholder foruden de spektrale bånd RGB også det nær infrarøde bånd. Nedenfor ses GeoDanmarks
forårs ortofoto. Der er sammen med vist 2 udsnit, repræsenterende et område med
rynket rose, samt et område med blandet vegetation.

Figur 10

GeoDanmark Forårs Ortofoto for Tisvildeleje

Det er svært at skelne vegetationen fra hinanden, da billederne er taget uden for blomstring perioden. Vi har med disse data også adgang til det nær infrarøde bånd, hvilket
gør at den spektrale analyse sker på baggrund af udregnede informationer om blandt
andet planternes fysik der ligesom RGB værdierne kan være unikke for hver planteart.
Resultatet ses nedenfor.

www.niras.dk
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Figur 11

Resultat af analyse på bagrund af GeoDanmark Forårs Ortofoto

Det fremgår af resultatet, at analysen udpeger en større forekomst af rynket rose, hvilket antagelig skyldes en kombination af at der i perioden fra billedoptagelser (forår
2016) og frem til feltregistreringen er foretaget nogen bekæmpelse samt at analysen
har haft nogen udfordringer med at adskille rynket rose fra andre arter.
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5.1.2

Dataindsamlingsmetode, Satellit sommer
Til denne rapport og analyse er der blevet indkøbt satellitdata fra Juni, 2014 , hvilket vil
sige at data er fra en af blomstringsmånederne for rynket rose. Satellitbilledet fra området ses nedenfor.

Figur 12

Satellit sommer data for Tisvildeleje

Da der her er tale om data indsamlet i sommerperioden og indenfor blomstringsperioden for rynket rose, er det med disse data nemmere at skelne vegetationen fra hinanden, idet det nær infrarøde bånd også er anvendt i analysen. Dog er der med satellitdata tale om en noget lavere opløsning end ved de andre dataindsamlingsmetoder, hvilket
gør data noget mere grynet end det var tilfældet tidligere. Resultatet af den spektrale
analyse med satellitdate ses nedenfor.
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Figur 13

Resultat af analyse på bagrund af Satellit sommer data

Det fremgår af resultatet, at denne analyse også udpeger en større forekomst af rynket
rose, hvilket antagelig igen skyldes at der i perioden fra billedoptagelser (sommer 2014)
og frem til feltregistreringen er foretaget nogen bekæmpelse. Til gengæld er det tydeligt at sommer billederne giver en større sikkerhed for at adskille rynket rose fra andre
arter.
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5.1.3

Dataindsamlingsmetode, drone
Der blev foretaget en droneflyvning på området i December, 2016, altså udenfor rynket
roses blomstringstidspunkt.
Nedenfor er vist ortofotoet genereret ud fra droneflyvningen i December 2016. Sammen med ortofotoet er vist 2 udsnit, hvor det ene viser et område med rynket rose og
det andet den resterende vegetation.

Figur 14

Drone vinter billeddata for Tisvildeleje

Som det ses på billederne kan vegetationen være svær at skelne fra hinanden, da disse
ikke er i blomstring. Dette afspejler sig også i de spektrale signaturer, hvilket medfører
at nogle områder uden rynket rose i dette område bliver klassificeret som områder med
rynket rose, dog har rynket rose en tæt kontur, der fremstår tydeligt i forhold til den
omkringliggende grønne vegetation. Resultatet af den spektrale analyse ses nedenfor.
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Figur 15

Resultat af analyse på bagrund af Drone vinter data. Fund af rynket rose i den sydlige
del ud fra analyse, dog med usikkerhed på grund af sæson.
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5.2

Jyske vestkyst, Løkken
Det andet område der er valgt til denne rapport er på den jyske vestkyst ved Løkken.
Her er 98 hektar blevet udvalgt til rapporten. Området ses nedenfor.

Figur 16

Udvalgt testområde på Jyllands vestkyst nord for Løkken

Der blev ligeledes her lavet en feltregistrering af rynket rose for området. Generelt var
området karakteriseret ved at have tæt bevoksning, men der blev også fundet rynket
rose som selvstændige tætte bestande. Det blev samtidig konstateret at der i den tætte
og høje anden plantevækst kunne forekomme rynket rose, men på grund af den tætte
bevoksning og sæsonens påvirkning var det ikke muligt at feltregistrere disse forekomster komplet. Disse områder vil dog kunne findes ud fra billedanalysen, da man ikke her
er begrænset af ikke at skulle tæt på plantevæksten manuelt.
Resultatet af feltregistreringen ses nedenfor.
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Figur 17 Feltregistrering af rynket rose på udvalgt testområde på Jyllands vestkyst

5.2.1

Dataindsamlingsmetode, GeoDanmark forårs Ortofoto
Ligesom ved Sjællands nordkyst ligger der for dette område også frit tilgængelige flyfotos til rådighed, der indeholder RGB og NIR. Dette ortofoto ses nedenfor sammen med
et udsnit med rynket rose og et udsnit med den øvrige og blandede vegetation.

Figur 18
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Ligesom med de tidligere forårs ortofotos kan det være svært at skelne den invasive
plantevækst med det omkringlæggende vegetation. Dog er der i dette område ikke
ligeså tæt og høj bevoksning, hvilket giver en form for adskillelse mellem vegetationen.
Resultatet af den spektrale analyse med forårs ortofotos ses nedenfor.

Figur 19 Resultat af analyse på bagrund af GeoDanmark Forårs Ortofoto
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5.2.2

Dataindsamlingsmetode, SOP
Svana har rettighederne til at bruge ortofoto genereret ud fra flybilledet indsamlet i
sommerperioden. Data indeholder RGB og NIR. Dette ortofoto ses nedenfor sammen
med et udsnit med rynket rose og et udsnit med den øvrige og blandede vegetation.

Figur 20

SOP Ortofoto for Løkken

På disse data fremstår rynket rose mere tydeligt end ved forårs ortofotos. Dette afspejler sig også i resultatet, der ses nedenfor.
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Figur 21

5.2.3

Resultat af analyse på baggrund af SOP Ortofoto for Løkken

Dataindsamlingsmetode, Satellit forår
For dette område er der indhentet satellit data fra foråret. Data indeholder RGB og NIR
bånd. Data ses nedenfor sammen med samme udsnits områder som tidligere.

Figur 22
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Ligesom set tidligere kan det på forårsfoto være svært at skelne den invasive planteart
fra den omkringliggende vegetation. Resultatet af analysen med dette data ses nedenfor.

Figur 23
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Resultat af analyse på baggrund af Forårs satellit, Løkken
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5.2.4

Dataindsamlingsmetode, Satellit sommer
Der er ligeledes indkøbt satellitdata fra Juni 2015 for dette område, hvilket vil sige at
data er fra en af blomstringsmånederne for rynket rose.

Figur 24

Sommer satellit, Løkken

Ligesom det er set på andet data indsamlet for sommerperioden og dermed i blomstringssæsonen fremsår rynket rose mere tydeligt, hvilket også afspejles på resultatet af
analysen.

Figur 25 Resultat af analyse på baggrund af Sommer satellit, Løkken
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6

KVALITET AF DATAINDSAMLINGSMETODERNE
Som det fremgår af ovenstående kapitler så var det muligt at lave analysen på alle dataindsamlingsmetoderne. Dog var resultatet blandet og følgende vil udrede kvaliteten af
resultatet. Denne udredning vil hjælpe til at konkludere hvilke metoder der egner sig
bedst til lokalisering af invasive plantearter (specielt rynket rose). Udredningen af kvaliteten vil blive delt op i afsnit, hvor det første vil udrede hvilke metoder der egner sig
bedst til forskellige naturtyper. Efterfølgende vil det blive udredt hvilke invasive plantearter, der kan identificeres med de forskellige metoder og hvorledes dette kan gøres.
Sidst vil præcisionen og sikkerheden for identifikationen blive udredt.

6.1

Kortlægning på forskellige naturtyper
Det er relevant at få vurderet hvilke metoder der egner sig bedst på forskellige naturtyper, idet det især er gradienten af åbenhed i terrænet som har betydning for hvilken
metode, der er bedst egnet.
Testen af metoderne blev foretaget på 2 forskellige områder, der adskiller sig hvad
angår naturtyper. Begge områder er kystnære områder, men området på nordkysten
indeholder tættere og højere vegetation. Vestkysten indeholder mere åbne arealer.
Resultatet på nordkysten viser, at der ved alle dateindsamlingsmetoder blev fundet
rynket rose i områderne med tæt bevoksning. Den tætte bevoksning og sæsonen gjorde at disse forekomster var svære at registrere i felten. Derfor vil det i områder som
dette give det bedste resultat, hvis man har billeddata til rådighed i en bedre opløsning
end satellit data. Dette skyldes især at data med bedre opløsning vil give en højere grad
af mulighed for manuelt at verificere sine resultater i billeddata.
Ved resultatet på vestkysten blev er der også fundet rynket rose på områder med tæt
bevoksning. Dette områder var dog mest karakteriseret ved større åbne områder, hvilket gjorde at rynket rose var nemmere at lokalisere (også ud fra billeder i en ringere
opløsning), da den i dette område i højere grad står mere solitært.
Kortlægning af invasive arter på områder med tæt bevoksning, som for eksempel skovarealer, vil kræve en større manuel verificering af de analyserede data end data genereret på områder med åbne arealer, som for eksempel området ved vestkysten. Dermed
vil områder med tæt bevoksning kræve bedre opløsning på billederne, for at gøre verificeringen mulig og analysen bedre, hvorfor drone kan være en god mulighed. På større
åbne arealer vil man kunne nøjes med billeder i en grovere opløsning, her vil anbefalin-
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gen være at bruge satellit eller ortofoto til den totale analyse, evt. suppleret med drone
for delområder for at reducere feltarbejdet og kvalificere analysen.
Ovenstående hænger således i høj grad sammen med, hvor god en sikkerhed på identifikationen man kan opnå, hvilket igen hænger sammen med hvilke opløsning som de
data man ligger til grund for analysen er i. Dette vil blive beskrevet i følgende afsnit.

6.2

Sikkerhed for identifikation og opløsning på data
De tilgængelige billeddata er i forskellige opløsning, hvilket påvirker hvor sikker en identifikation man kan regne med ved brug af de forskellige dataindsamlingsmetoder. Med
teknologien og data til rådighed på nuværende tidspunkt kan der skaffes data med en
meget fin opløsning på få centimeter ved hjælp af indsamling med droner. Dette bevirker at sikkerheden for identifikationen er meget høj. Dog vil den høje opløsning på data
også gøre analysen mere krævende hvad angår tid, hardware og software.
Alternativet til dronedata er ortofotos, som er tilgængelige for SVANA (forår og sommer) i en opløsning på 15 centimeter. Dette grundlag vil rent opløsningsmæssigt give en
god sikkerhed, dog er det sværere at verificere resultatet ud fra disse data.
Tredje mulighed, beskrevet i denne rapport, er muligheden for at anvende satellit data,
f.eks. med en opløsning på 50 centimeter. Dette vil gøre verificering vanskelig, med
mindre der er tale om invasive arter i større solitære grupper. Området på vestkysten
var et godt eksempel på at satellitdata er et effektivt værktøj, da rynket rose i dette
område fremstod i både store grupper og solitære grupper.
Analysen af de forskellige data viser at de sæsonmæssige variationer er af afgørende
betydning. Det kan konkluderes at data fra det rigtige tidspunkt af året, indenfor
blomstringsperioden som set i Tabel 1, har større betydning end at opnå data i så høj
opløsning som muligt. Dette var især tydeligt ved analysen af dronedata indsamlet i
vinterperioden. Her skilte rynket rose sig ikke tilstrækkeligt ud i forhold til den omkringliggende vegetation til trods for de højt opløselige data. Samtidig indeholder disse data
ikke det nær infrarøde bånd, som er nyttig information for korrekt identifikation af
invasive plantearter. Til sammenligning så vi både i området på vestkysten og nordkysten at sommer satellitdata med inddragelse af det infrarøde bånd - er et godt grundlag
for identifikation af de invasive plantearter. Vegetationen skal ikke nødvendigvis være i
blomst, men bare der er grøn plantevækst er det muligt at finde den spektralsignatur
for de forskellige arter, For at optimere metoden og ved små forskelle i vegetation kan
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man med fordel lave to eller flere optagelser i en sæson og dermed få en tidsfaktor ind i
analysen.

6.3

Kortlægning af øvrige invasive plantearter
Som set i Tabel 1 er rynket rose ikke den eneste invasive planteart der er mulighed for
at kortlægge ved billede analyse. Der er dog forskel på de invasive plantearters karakteristika i forhold til den anden plantevækst.
De nævnte plantearter i Tabel 1 har blomsting og dermed mest unikke karakteristika i
sommermånederne. På grund af denne karakteristika er det derfor også sandsynligt at
man ville kunne opnå en ret præcis lokalisering af deres vækst, hvis man har billeddata
for blomstringsperioden, også ud fra satellit data med relativ lav opløsning. Glansbladet
hæg og kæmpe pileurt er ikke lige så karakteristiske og et kortlægning af disse arter vil
derfor være mere usikker. Her kan dronedata have en stor betydning, da man vil kunne
verificere resultatet manuelt alene ved at kigge på de generede ortofotos.

7

OPSAMLING PÅ DATAINDSAMLING OG UDGIFTER VED DE FORSKELLIGE
METODER
De forskellige dataindsamlingsmetoder beskrevet i denne rapport er forskellige hvad
angår pris, hastighed på levering og sværhedsgrad i processering.
Leveringstiden på de forskellige metoder afhænger i høj grad af hvor stort et område
der skal kortlægges. Forudsat at billederne er tilgængelige så kan leveringstiden reduceres til 1-2 uger ved små opgaver – inkl. feltarbejde – og til ca. 4-6 uger for større arealer
(op til f.eks. 50 km2). Hvis tidsfaktoren er en kritisk parameter, så vil der være mulighed
for et set-up (f.eks. ved gentagne registreringer) med ”dag-dag levering”.
Droneflyvning kan – afhængig af årstid og vejr – gennemføres med leverance af billeder
indenfor (i princippet dag-dag levering ved hasteopgaver) og ellers indenfor 2-4 uger.
Satellitbilleder (fra arkiv) kan gøres tilgængelige fra ”dag-dag” og ortofotos (fra flybilleder) er allerede tilgængelige for SVANA.
Mht. rynket rose så vil det være muligt at gennemføre en kortlægning for et lokalt eller
regionalt område inden for en kort tidsramme på under en måned fra bestilling, forudsat at billedmateriale er tilgængeligt.
Mht. pris, så er der i nedenstående skema anført overslagspriser for billeder. Der er
anført et stort prisinterval for satellitbilleder idet prisen vil afhænge meget af, om der er
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tilgængelige arkivdata for den ønskede lokalitet på det optimale tidspunkt, eller om der
skal rekvireres projektspecifikke satellitoptagelser.
Prisen for analyse inkl. fornøden feltarbejde til validering er vanskelig eksakt at skemalægge, idet den vil afhænge af den konkrete opgave mht. geografi og anvendelighed af
tilgængeligt billedmateriale. Prisstrukturen vil være således, at der er en basisomkostning for dataforberedelse/opsætning af parametre i billedanalysen og en areal afhængig pris for feltarbejde og kvalitetskontrol. . Som overslag på analyse ud fra satellit,
flyfotos eller dronebiller – inkl. feltarbejde - kan for områder op til 50km2 nævnes en
pris på ca. 25.000 DKK i basisomkostning plus en tillægspris på ca. 2000 DKK – 5000 DKK
pr. km2, afhængig af bl.a. arealstørrelse, kvalitet af billedmateriale, geografisk lokalitet
og sammensætning og spredning af områder. Ved større sammenhængende områder
(over 50km2) vil arbejdet kunne effektiviseres med en deraf lavere pris.
For at give et overblik over de forskellige dataindsamlingsmetoder er der i tabel 3 er der
i tabelform opstillet de forskellige dataindsamlingsmetoder og priser pr. kvadratkilometer. Derudover er der til hver metode givet en oversigt over fordele, ulemper, samt
egnede naturtyper.
Udredningen har vist de bedste resultatet og størst sikkerhed ved brug af data indsamlet i blomstringsperioder. Dette gør at man ved fremtidig kortlægning især skal tage de
sæsonmæssige faktorer med, når det skal besluttes hvilke data, der skal ligge til grund
for analysen.
Som opsummering af hvornår de for forskellige metoder er mest optimal at bruge kan
nævnes:
Jo større og mere homogene og åbne arealerne er, jo større foto og større opløsning
(større pixels) kan der bruges, altså satellit og ortofoto med både RGB og infrarød. For
mindre arealer med meget forskellig vegetation, vil bedre opløsning (mindre pixel)
være nødvendig, altså drone billeder.
På større arealer vil en kombination af optagelses metoderne give det bedste resultat,
man kan bruge drone billeder til at finde reference områder, hvilket vil mindske antallet
af timer til feltarbejde.
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Metode

Pris pr. km

GeoDanmark forår
Ortofoto

Gratis

SOP

2

Opløsning

Satellit

Dronedata

15

-

Mulighed for at dække store områder

Centimeter

-

OK opløsning til manuel verificering

-

Multispektralt

-

Data pt. tilgængelige for SVANA

15

-

Mulighed for at dække store områder

Centimeter

-

OK opløsning til manuel verificering

-

Multispektralt

-

Mulighed for målrettet dataindsamling
hvad angår sæson

50

-

Mulighed for at dække stort område

Centimeter

-

Multispektralt

-

Meget høj opløsning

-

Mulighed for præcis manuel verificering

-

Mulighed for målrettet dataindsamling
hvad angår sæson

8.000 – 25.000
DKK
(overslagspris som
bl.a. afhænger af
geografien, herunder tilgængelig
og spredning af
udpegede lokaliteter).

Tabel 3

Frie grunddata

10 – 280 Euro
(afhænger bl.a. af
geografi og tilgængelighed af
arkivdata)

Tabel 3 oversigt over metoder

-

Gratis
(forudsat brugsret)

Fordele

1-5

ulemper
-

-

-

Omkostninger ved dataindsamling Åbne landskaber
Enge
klitter

-

Oversigt over metoder

PLANTEARTER

Ingen målrettet dataindsamling. Åbne landskaber
Data bliver kun indsamlet én gang Skove
om året i fast periode.
Enge
Klitter

Centimeter

UDREDELSE AF METODER TIL KORTLÆGNING AF INVASIVE

Ingen målrettet dataindsamling. Åbne landskaber
Data bliver kun indsamlet én gang Skove
om året i fast periode.
Enge
Klitter
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Egnet naturtype

1

Dataindsamling meget vejrafhængig og tidsskrævende (i forhold til arealdækning/tid) særligt
pga. de nugældende regler om at
der skal være visual line of sight
fra dronepilot til drone.

Åbne landskaber
Skove
Enge
Klitter

