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1 Indledning
Denne rapport omfatter indsamling af eksisterende datakilder jævnfør Miljøstyrelsens kravsspecifikation af 17. juli 2017. Under afsnit 1.1 beskrives opgavens indhold og metode.

Kontrolleret af LGO
Godkendt af JRRA

1.1 Indsamling af eksisterende data
For hver af de invasive plantearter (nr. 1- 9) er artens udbredelse nationalt kortlagt på baggrund af indsamlede data. Ud fra de respektive udbredelseskort er det
muligt, at identificere de enkelte bestande med henblik på en eventuel konkret
bekæmpelsesindsats. Vurdering af om data er tilstrækkelige til dette omfattes af
Leverance 2 og 3.
Datagrundlaget for kortlægningen er beskrevet i denne rapport, herunder efterbehandling samt en vurdering af kvaliteten af data. Data er leveret i form af GISkortlag (.SHP format), kortbilagene over de respektive arters forekomst findes i
Bilag 4.1, sammen med en metadata-beskrivelse af data (Bilag 4.2).

2 Datakilder og metode
I projektet blev det besluttet at indsamle GIS data fra nedestående kilder. Det
blev aftalt med Miljøstyrelsen, at indsamlingen af data som udgangspunkt afsluttede per 1. november 2017.

Danske kommuner
De danske kommuner har forpligtigelse til at bekæmpe invasive arter på egne
arealer og på arealer som fremgår af indsatsprogrammer i Natura-2000 planerne.
Desuden er det lovpligtigt at bekæmpe kæmpe–bjørneklo for den enkelte lodsejer,
hvis der er lavet en indsatsplan for arten i kommunen. Flere kommuner har indsamlet registreringer af de invasive plantearter. Den mest oplagte metode til at
registrere data i, er via forskellige former for GIS, hvorfor kommunerne i mange
tilfælde har registreret arterne her. De gængse dataformater til at registrere i er
.SHP eller .TAB, men data kan også forekomme i CAD eller fra geodatabaser som
PostGIS, Oracle, MSSQL eller lignende. I dette projekt blev data forespurgt som
.SHP eller .TAB formaterne.

Danmarks Naturdata
Naturdatabasen og NaturDataInfo er samlet under den landsdækkende database
Danmarks Naturdata, som indeholder naturdata indsamlet af kommunerne samt
Naturstyrelsen. Disse data er indsamlet i forbindelse med besigtigelser og overvågningsprogrammer af kommuner og styrelsers sagsbehandlere. Data registreres
hovedsageligt via værktøjet NaturAppl og udstilles ved hjælp af Danmarks Miljøportal.

WinBio
WinBio er en landsdækkende database (fagsystem) under Danmarks Miljøportal,
som indeholder vandløbsdata, både biologiske (bl.a. fisk, smådyrsfauna og vegetation), fysiske data og stations- og oplandsoplysninger. Data er fra perioden 19802017 og er hovedsageligt indsamlet af de tidligere amter, Naturstyrelsen og kommunerne. Der er adgang til data ved at logge ind på overfladevandsfagsystemerne
på Danmarks Miljøportal og anvende søgeværktøjet BioQuery. Et begrænset dataudvalg (bl.a. artslister) kan dog hentes direkte på www.arealinfo.dk.
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DanBIF
DanBIF (Danish Biodiversity Information Facility) varetager Danmarks medlemskab af Global Biodiversity Information Facility (GBIF). GBIF er det globale netværk for biodiversitetsdata. På GBIFs portal samles data fra hele verden om fund
af planter, dyr og andre organismer. DanBIF data omfatter bl.a. registreringer i
Atlas Flora Danica. Dataindsamlingen Atlas Flora Danica fandt sted fra 1992-2012
og blev udført af medlemmer af Dansk Botanisk Forening. Danmark blev inddelt i
5X5 km ruder, hvori alle planter i 100X100 meter ruder blev registreret af inventører.

Invasive-arter.dk
Indberetningsportalen for invasive arter (www.invasive-arter.dk) blev lanceret d.
14 oktober 2016. Formålet med portalen var at få igangsat en overvågning af de
invasive arter, som Miljøstyrelsen har pligt til at overvåge i henhold til forordningen for invasive arter. Portalen er rettet mod alle, som observerer invasive arter i
naturen, dette kan både være borgere, kommuner og organisationer. Portalen
bruges både til at overvåge de vidt udbredte arter, for at få et nationalt overblik af
artens udbredelse, og til at gøre styrelsen opmærksom på forekomster af arter,
som ikke før er observeret eller er observeret meget få steder, så Miljøstyrelsen
kan igangsætte en eventuel bekæmpelse. På portalen findes også links til artsbeskrivelser af de invasive arter, samt et kortgrundlag med observerede fund.

REDCOHA projekt data
I forbindelse med EU LIFE projektet REDCOHA (Restoration of Danish Coastal Habitats) foretog Naturstyrelsen registrering af udbredelsen af rynket rose på ca.
11.300 ha langs den danske Vesterhavskyst. Kortlægningen gennemføres ved en
clusteranalyse af ortofotos fra 2012 og 2013, suppleret med detaljerede højdedata
fra 2012. Indsamling af referencedata til kalibrering af clusteranalysen er sket ved
manuel tolkning af luftfotos i meget høj opløsning, optaget med drone i september
måned 2013. Der er indsamlet referencedata for ca. 10% af det samlede areal.
Som dokumentation og understøttelse for den visuelle tolkning af drone-ortofotos
er der foretaget feltregistreringer. Åbenlyse falskpositive resultater blev fjernet
automatisk, men udover referenceområderne blev der ikke fjernet klassificerede
forekomster.

2.1 Indsamling af data og efterbehandling af data
Danske kommuner
Ved mail af 22. september 2017 blev der fremsendt et brev til alle de 98 danske
kommuners hoved e-mailadresser, foruden de kontaktpersoner i kommunerne
som var kendt af NIRAS eller Miljøstyrelsen. I brevet (Se Bilag 4.3) beskrives opgaven kort, med ønske om fremsendelse af data i et GIS format, indsamlet for de
9 arter beskrevet i projektet. Fristen for dette var sat til 9. oktober 2017. Efter
fristens udløb, havde alle kommuner ikke reageret på henvendelsen, hvorfor der
ved mail af 10. oktober 2017 blev fremsendt en rykker til de manglende kommuner. Dette blev fulgt op med telefoniske henvendelser, hvilket resulterede i tilbagemeldinger fra alle 98 kommuner. Resultatet af indsamlingen var (se desuden
bilag 4.4):



Som efterspurgt blev data modtaget i et GIS format på NIRAS FTP server, eller
fremsendt per e-mail for 76 ud af landets 98 kommuner.
17 kommuner oplyste NIRAS om, at de ikke havde registreringer af invasive
plantearter.
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Fra 5 kommuner modtog NIRAS materiale, som havde potentiale for en manuel
geokodning. Geokodningen blev udført af Miljøstyrelsen, som sendte resultatet
til NIRAS den 23-11-2017.

Foruden positionsdata modtog NIRAS for visse kommuner kommentarer, beskrivelser og afrapportering om bekæmpelsen af invasive arter i kommunerne. Udover
de 9 arter, som indgår i projektet, har NIRAS også modtaget registreringer af
f.eks. rød hestehov, armensk brombær, pastinak, snebær, spirea, tusindstråle og
andre. Disse data er ikke brugt i projektet.
Originalfilerne samledes kommunevis på NIRAS server. Data blev leveret i både
tabelform, .SHP, .TAB samt i forskellige koordinatsystemer. Den gænge projektion
UTM zone 32N EPSG: 25832 blev valgt til projektets data. Ved gennemgangen af
data fra de enkelte kommuner fjernedes åbenlyse fejl- og test-registreringer manuelt - f.eks. registreringer ude i vandet, eller større fladeafgrænsninger uden
proportioner til landskabet. I datasæt, som havde samlet artsregistreringer i et
enkelt tema, splittedes data op i enkelte temaer per art, som placeredes samme
sted som originaldata. Data uden artsregistreringer angivet på attributter, temanavngivning eller oplyst i en fremsendt e-mail, blev desuden fjernet eller udeladt
fra data.
Der er fremsendt enkelte linje-registreringer fra kommunerne i forbindelse med
vandløbsstrækninger, hvor plantearterne må antages at vokse langs vandløbskanten. For at simplificere data blev det sammen med Miljøstyrelsen besluttet, at data
kun skal fremtræde som flade eller punkt-registreringer. Derfor blev alle linjeregistreringer konverteret til flader med en 5 meters buffer på hver side af linjen
for alle arter (10 meter i alt).

Danmarks Naturdata
Da den eksisterende løsning i Danmarks Miljøportal ikke gjorde det muligt at eksportere mere end 100 aktiviteter ad gangen, valgtes at eksportere data fra Miljøstyrelsen og kommunernes eget indberetningsværktøj NaturAppl. Adgang til NaturAppl blevet givet af Miljøstyrelsen til NIRAS den 11. oktober 2017.
Herefter kunne NIRAS fremsøge data for de enkelte arter i projektet, under de
enkelte programmer: Kortlægning af levesteder, Kortlægning af naturtype, Naturbesigtigelse, Generelle artsfund, Overvågning af bilagsarter mm., Overvågning af
fugle, Overvågning af naturtyper. Data blev eksporteret pr. 1. nov. 2017 og består
af alle artsdata samt geometrierne (punkt og flade .SHP format). Artsdata blev
eksporteret som CSV og kunne herefter geokodes, ved at joine til geometrierne på
kolonnerne AktID.

WinBio
Der blev indhentet registreringer af smalbladet vandpest i WinBio, både fra NOVANA-undersøgelser og fra almindelige vandløbsbesigtigelser. Disse registreringer
er indhentet for hele Danmark og er eksporteret som .txt og geokodet ved hjælp
af StationsID fra geometrierne i geodata for stationerne.

DanBIF
Ved at oprette en bruger på https://www.gbif.org/ kunne det samlede datasæt for
Atlas Flora Danica fremsøges og eksporteres som .CSV fil. I .CSV filen fremsøgte
NIRAS de enkelte arter ved deres videnskabelige navn eller deres synonym (desværre ikke konsistens i navngivningen). De udvalgte data kunne herefter ekspor-
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teres samt omdannes til SHP format ved at geokode CSV koordinaterne i programmet QGIS (Add delimited text layer).

Invasive-arter.dk
Indberetningerne fra invasive-arter.dk leveredes som .SHP format af Miljøstyrelsen, med sidste leverance den 22. nov. 2017.

REDCOHA projekt data
Data fra EU LIFE projektet REDCOHA fremsendtes per e-mail som .SHP format fra
Naturstyrelsen den 3. okt. 2017.

2.2 Sammensmeltning af data fra de danske kommuner
En del af leverancen inkluderer et samlet tema, hvor alle data fremsendt fra kommunerne sammensmeltes (merges) og får en standardiseret datamodel, lig den
der anvendes på invasive-arter.dk. Med anvendelse af denne metode, fremstår
data i fuld overensstemmelse med de originaldata, der er fremsendt, de er blot
samlet, simplificeret på attributniveau og har i visse tilfælde fået ændret format.
Dette er muligt eftersom alle de data, der indgår i projektet, er klassificeret efter
art, mens der er meget stor forskel på datas øvrige indhold. Ved at foretage denne
sammensmeltning af data, sikres et samlet overblik over data indsamlet fra kommunerne, på lige fod med de andre kilder af data over invasive arter.
Der dannes et tema for hh. flader og linjer med følgende 5 kolonner af typen tekst
(se herunder). Attributterne til det sammensmeltede tema trækkes ved at opstille
en række automatiske søgeparametre, som skriver til de tilhørende kolonner i det
sammensmeltede tema.







Artsnavn: Det danske navn , for de arter der er samlet data på.
Antal: En antalsbetegnelse som kan angives for både areal og punkter, samt
angive både helttal (f.eks. 8) og et spænd (f.eks. 10-15)
Dato: En tidsangivelse for hvornår registreringen af arten er foretaget. Dette
kan angives både som årstal, måneder eller enkelte dage. Datoen er som regel
skrevet på mange forskellige former.
Kommune: Kommunen som har foretaget registreringen.
inva_id: Unikt ID for hver feature som skabes i det sammensmeltede tema,
samt i samtlige originaldata. ID’et giver mulighed for at forbinde enkelte features i det sammensmeltede tema med enkelte features i original data. Dette
giver mulighed for at finde tilbage til yderligere informationer som kommunen
kan have leveret sammen med data. Det unikke ID bygges op af:
”Kommunenavn”_”filnavn”_”Tæller” – et eksempel kunne være Aalborg_bjørneklo_flader_aalborg.shp_448 eller Furesø_Bjørneklo2008.shp_131.

For at danne det sammensmeltede tema, konverteredes alle originaldata til .SHPformat (nogle var .TAB), som det sammensmeltede tema ligeledes blev dannet
som. Herefter omdannedes multipolygoner til single-polygoner samt multipoints til
single points. Ved denne omdannelse, splittes elementer som indeholder flere
elementer i samme element, til enkelte unikke elementer som hermed kan kendes
fra hinanden i attributtabellen.
Slutteligt frasorteredes alle registreringer, som er mere end 10 år gamle for kæmpe-bjørneklo jf. krav om aktualitet for disse data (kæmpe-bjørneklo som den eneste art systematisk er bekæmpet igennem de seneste år, og at ældre data derfor
kan være misvisende i forhold til artens nuværende udbredelse). Det skal bemærkes, at der i kolonnerne ”Antal” samt ”Dato” kan være stor variation i kvaliteten af
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attributterne, da data her er skabt automatisk ud fra felter, der som udgangspunkt
indeholder information om alder eller tid. Men da kommuner i visse tilfælde f.eks.
både har angivet antal samt et fritekstfelt for alle mulige andre informationer og
kommentarer, medtages disse også i det samlede tema.

3 Vurdering af datakvalitet
Kvaliteten af data vurderes som udgangspunkt på præcisionen, konsistensen samt
alderen på data, da dette kan give den bedst sammenhængende vurdering af datas kvalitet.

Danske kommuner
Data er forventeligt registreret på mange forskellige måder. De kan være registreret ud fra luftfotos, med GPS i felten, indtegnet efter observationer, borgerindberetninger, registreret af droner, indsamlet af åmænd osv. Dermed kan det også
konkluderes, at data vil fremstå med forskellig præcision for registreringerne.
Ligeledes kan kilderne til registreringen være både sagsbehandlere, borgere,
driftsfolk, åmænd eller andre interessenter i de enkelte kommuner – og med mange typer registranter vil der derfor kunne være usikkerhed om fagligheden, præcisionen og hensigten med registreringen.
Registreringer af antal observationer af en art, foretages på punkter og flader,
men desværre ikke i alle data - og angives i forskellige intervaller. Når der desuden foretages antalsregistreringer på flader, vil der ikke være proportion fladerne
imellem, da størrelsen på fladen og antallet af registreringer varierer. Dermed kan
data være svært sammenligneligt imellem kommunerne.
Herudover er der ikke konsistens i måden som dato og tidspunkter er registreret,
ligesom denne information mangler i mange kommuner. Data kan som udgangspunkt være registreret tilbage i uendelig tid, men der er fundet eksempler på registreringer som er dateret til starten af 1990’erne frem til 2017.
Data er ikke kvalitetssikret for fejl i attributter såsom stavefejl eller fejl i datoregistreringerne. Dette vil være et meget omfattende manuelt arbejde, og ville
skulle kvalitetssikres i samarbejde med den enkelte kommune. Geometriske fejl i
data er kun rettet i de tilfælde, hvor de enkelte temaer ikke var læsbare uden at
rette fejlene – typisk self-intersection og tomme geometrier. Dermed kan der fortsat eksistere overlap i flade-registreringer samt duplikater og øvrige topologiske
fejl.
Ved kontakt med flere af kommunerne oplevede NIRAS usikkerhed om hvilke personer, der var ansvarlige for at levere data, og NIRAS modtog derfor data fra flere
forskellige personer. Det må derfor konkluderes, at der kan være en tilsvarende
risiko for at NIRAS i de kommuner som ikke har kunne levere data, har fået kontakt med den/de forkerte personer i kommunen indenfor afleveringsfristen og at
der således kan forefindes data, som ikke indgår i vurderingerne.

Danmarks Naturdata
Registreringerne til Naturdatabasen foretages som besigtigelser eller overvågningsprogrammer. Disse data indberettes af fagfolk i forbindelse med sagsbehandling/besigtigelser af beskyttet natur. Indsamlingen af alle naturdata skal ske efter
de tekniske anvisninger, som er fastlagt af Miljøstyrelsen (Miljø- og Fødevareministeriet). Registreringen foretages i NaturAppl som er bygget op på samme måde
som de feltskemaer, jf. de tekniske anvisninger der anvendes. Præcisionen og
konsistensen af data forventes derfor at være høj. Ift. Tekniske anvisninger for de
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forskellige programmer henvises til: http://dce.au.dk/udgivelser/tekniskeanvisninger/.

WinBio
Data er registreret på de kendte vandløbs-stationer, og er i langt de fleste tilfælde
foretaget i forbindelse med NOVANA-undersøgelser efter de relevante tekniske
undersøgelser fra DCE (tidligere DMU). Da disse – og de øvrige data - indsamles af
fagfolk, forventes datagrundlaget at have en høj kvalitet. Data fra WinBio er kun
anvendt til smalbladet vandpest.
Der foreligger et meget stort antal registreringer i WinBio af ”vandpestslægten”,
der potentielt kan rumme registreringer af smalbladet vandpest. Det er dog ikke
muligt at afgøre, hvorvidt disse registreringer rent faktisk indeholder fund af smalbladet vandpest, og disse er derfor ikke inkluderet.

DanBIF
DanBIF registreringerne er foretaget på et fagligt højt niveau, hvor man i udvalgte
5X5 km ruder systematisk har gennemsøgt landskabet for forekomster af plantearter. Inventørernes afrapportering af arternes lokalitet er i DanBIF generaliseret
indenfor 100X100 meter ruder, med en tilhørende kontrol af både georeference
samt standardoplysninger. Omtrent halvdelen af 5x5 km ruderne i Danmark blev
gennemsøgt for arter. Hermed fremstår en god konsistens i data. Aldersspændet
for registreringer er i perioden fra 1992 til 2012, hvor projektet afsluttedes.
Dette datasæt har været det vigtigste grundlag for vurderingen af arter i projektet, da det er NIRAS vurdering at datakvaliteten er meget høj.

Invasive-arter.dk
Data er registreret på mange forskellige måder. De kan være registreret ud fra
luftfotos, indtegnet efter observationer eller som on-site observationer. Dermed
kan det også konkluderes, at data vil fremstå med forskellig præcision for registreringerne. Indberetningsportalen er rettet mod borgere, kommuner og organisationer, hvorfor det forventes at det primært vil være borgere og/eller fagligt interesserede, som foretager registreringerne. Med mange typer registranter vil der derfor kunne sås tvivl om fagligheden, præcisionen og hensigten med registreringen.
Miljøstyrelsen står for verificeringen af indberetningerne i indberetningsportalen,
og alle ikke verificerbare data er derfor fjernet fra datasættet.
Data registreres efter én datamodel, opsat med faste valgmuligheder (dropdowns) og enkelte skrivefelter, hvorfor der er god konsistens i de informationer
som tilknyttes registreringen. Ligeledes begrænser portalløsningen muligheden for
geometriske fejl. Data er indsamlet i perioden 14.10. 2016 til 23.11. 2017.

REDCOHA projekt data
Registreringen blev lavet vha. spektrale analyser og blev valideret vha. droneoptagelser og felt-registreringer. I henhold til afrapporteringen af REDCOHA projektet er kun 10% af de automatisk klassificerede arealer valideret, hvorfor der vil
være usikkerheder i områder med mangfoldig vegetation. Rapporten angiver også
en varierende succes for korrekt klassifikation, ligesom NIRAS ved en kort visuel
gennemgang af data, kunne konstatere at flere fladeregistreringer umiddelbart
ikke havde forekomster af rynket rose.
Naturstyrelsen har selv forsøgt at sammenligne den spektrale registrering med
den reelle udbredelse i 4 afgrænsede områder. De kom frem til at der via de spek8
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trale analyser indenfor 4 afgrænsede områder blev registreret en dækningsgrad på
1,16 % hvorimod den manuelle opmåling afslørede en dækningsgrad på 4,5 %.
Desuden kan henvises til rapporten ”Report on mapping of Rosa Rogusa” udarbejdet af COWI i forbindelse med projektet.
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4 BILAG
4.1 Kortbilag over data
4.1.1

Kæmpe bjørneklo
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Rynket rose
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Pileurt
I nedestående vises data for samtlige data vedrørende pileurter, dvs. for alle arter
samt de data hvor arten ikke er bestemt (kommunedata).
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Gyldenris
I nedestående vises data for samtlige data vedrørende gyldenris, dvs. for begge
arter samt de data hvor arten ikke er bestemt (kommunedata).
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Smalbladet vandpest
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Kæmpe-balsamin
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Ansvarlig

Ansvarlig kontakt

Link til ressource

Link til metadata

Danmarks Miljøportal

Afdeling: Naturbeskyttelse.
Miljøstyrelsen,Miljø- og Kontakt: C aroline Bald /
Josefine Møller
Fødevareministeriet
invasivearter@mst.dk

WinBio

Invasive-arter.dk

2012-2013

~ - 2017

1980-2017

1992 - 2012
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Uffe Strandby,
http://naturstyrelsen.
Projektleder LIFE REDC OHA,
dk/media/nst/843351
Naturstyrelsen, Miljø03-10-2017 .SHP
Fremsendt per efterspørgsel
+45 72 54 35 22
REDCOHA projektdata
1/rynket_rose_rappor
og Fødevareministeriet
ufstr@nst.dk
t.pdf

https://invasivearter.dk/Menu.aspx

http://mst.dk/naturvand/natur/nationalnaturbeskyttelse/inva
22-11-2017 .SHP
sivearter/artsbeskrivelser
/

Danmarks Miljøportal,
https://overfladevand.miljo https://overfladevand.
15-11-2017 .txt
T: 7254 6464,
miljoeportal.dk/
eportal.dk/
miljoeportal@miljoeportal.dk

De Danske Kommuner

Danske Kommuner

~ - 2017

Alder for
Oprindeligt
registrerin
format
g
22-09-2017 .SHP, .TAB,
1990 - 2017
.C SV, PDF,
til 23-11Word, WFS
2017

Udtrukket

Varierende fra
Varierende fra Kommune til Varierende fra Kommune til
Kommune til
Kommune
Kommune
Kommune
http://naturdata.miljoeporta
l.dk/ samt værktøjet
Danmarks Miljøportal,
http://www.geodataNaturAppl
30-10-2017 .C SV, .SHP
T: 7254 6464,
Danmarks Naturdata Danmarks Miljøportal
http://www.miljoeportal.dk/ info.dk/
miljoeportal@miljoeportal.dk
myndighed/digitale_vaerkto
ejer/Sider/NaturAppl.aspx
https://www.gbif.org/
https://www.gbif.org/datase
dataset/8df9af24-1fbdStatens Naturhistoriske Isabel C alabuig
t/8df9af24-1fbd-4699-a54523-08-2017 .C SV
4699-a545icalabuig@snm.ku.dk, +45
Museum, Københavns
DanBIF
9a2867ff25fe &
9a2867ff25fe#dataDe
35 32 11 03
Universitet
http://atlasfloradanica.dk/
scription

Datasæt

Miljøstyrelsen
www.niras.dk

4.2 Metadatakatalog
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4.3 Oprindelig e-mail samt brev fremsendt til kommunerne
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4.4 Oversigt over data fremsendt fra kommunerne
Kommunenavn

Tilbagemeldingsdato

Data modtaget

Albertslund

25-10-2017

ingen data, kun pdf

Allerød

13-10-2017

1 .tab fil

Assens

04-10-2017

2 .tab filer

Ballerup

02-10-2017

.shp filer modtaget

Billund

04-10-2017

1 .shp fil

Bornholm

12-10-2017 og 23-10-2017

5 .tab filer

Brøndby

10-10-2017

1 .shp fil

Brønderslev

20-10-2017

5 .tab filer

Dragør

27-09-2017

ingen data

Egedal

06-10-2017

1 .shp fil

Esbjerg

11-10-2017

Excel format

Fanø

13-10-2017

ingen data

Favrskov

09-10-2017

.shp filer modtaget

Faxe

02-10-2017 og 24-10-2017

13 .shp filer

Fredensborg

13-10-2017

Excel format

Fredericia

09-10-2017

4 .tab filer

Frederiksberg

Niras ringede d. 13-10-2017

ingen data

Frederikshavn

11-10-2017

3 .tab filer

Frederikssund

24-10-2017

1 .shp fil

Furesø

09-10-2017

Stor datamængde

Faaborg-Midtfyn

26-10-2017

1 .tab fil

Gentofte

26-09-2017

1 .shp fil

Gladsaxe

26-10-2017

3 .shp filer

Glostrup

25-10-2017

2 .shp filer

Greve

06-10-2017

ingen data

Gribskov

09-10-2017

1 .shp fil

Guldborgsund

03-10-2017

ingen data

Haderslev

06-10-2017

1 .zip fil

Halsnæs

03-10-2017

1 .tab fil

Hedensted

16-10-2017

3 .tab filer

Helsingør

09-10-2017 og 24-10-2017

1 .shp fil

Herlev

11-10-2017

1 .shp fil

Herning

06-10-2017

2 .shp filer

20

Miljøstyrelsen

8. december 2017

www.niras.dk

Hillerød

11-10-2017

1 .tab fil

Hjørring

Niras ringede d. 12-10-2017

ingen data

Holbæk

03-10-2017

1 .shp fil

Holstebro

13-10-2017

2 .shp filer

Horsens

25-10-2017

1 .tab fil

Hvidovre

10-10-2017

ingen data

Høje-Taastrup

09-10-2017

1 .shp fil

Hørsholm

03-10-2017

2 .shp filer

Ikast-Brande

09-10-2017

4 .shp filer

Ishøj

24-10-2017

1 .shp fil

Jammerbugt

Niras ringede d. 12-10-2017

ingen data

Kalundborg

10-10-2017

1 .shp fil og 4 .tab filer

Kerteminde

12-10-2017

1 .tab fil

Kolding

25-10-2017

1 .shp fil

København

11-10-2017 og 25-10-2017

14 .shp filer

Køge

19-10-2017

3 .tab filer

Langeland

12-10-2017 og 24-10-2017

1 .tab fil

Lejre

28-09-2017 og 03-10-2017

1 .tab fil

Lemvig

09-10-2017

2 .shp filer

Lolland

29-09-2017

1 .tab fil

Lyngby-Taarbæk

13-10-2017

1 .tab fil

Læsø

09-10-2017

1 .tab fil

Mariagerfjord

16-10-2017

ingen data

Middelfart

25-09-2017

1 .tab fil

Morsø

09-10-2017

1 .tab fil

Norddjurs

11-10-2017

ingen data

Nordfyn

Niras ringede d. 13-10-2017

Ingen data

Nyborg

Niras ringede d. 13-10-2018

ingen data

Næstved

13-10-2017

2 .tab filer

Odder

11-10-2017

3 .shp filer

Odense

25-09-2017

1 .tab fil

Odsherred

05-10-2017

2. map filer

Randers

04-10-2017

2 .shp filer

Rebild

03-10-2017

2 .tab filer

Ringkøbing-Skjern

20-10-2017

ingen data
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Ringsted

27-09-2017

8 .shp filer

Roskilde

17-10-2017

1 .tab fil

Rudersdal

10-10-2017

Stor datamængde

Rødovre Kommune

02-10-2017

2 .shp filer

Samsø

28-09-2017

1 .tab fil

Silkeborg

27-09-2017

Kun beskrivelser

Skanderborg

05-10-2017

11 .shp filer

Skive

03-10-2017

1 .tab fil

Slagelse

25-09-2017

4 .shp filer

Solrød

13-10-2017

6 .shp filer

Sorø

25-09-2017

1 .tab fil

Stevns

10-10-2017

Stor datamængde

Struer

09-10-2017

ingen data

Svendborg

09-10-2017

ingen data

Syddjurs

05-10-2017

link tilsendt

Sønderborg

13-10-2017

1 .shp fil

Thisted

09-10-2017

3 .tab filer

Tønder

10-10-2017

1 .shp fil

Tårnby

Niras ringede d. 12-10-2017

ingen data

Vallensbæk

25-10-2017

2 .tab filer

Varde

12-10-2017

2 .shp filer

Vejen

06-10-2017

.shp filer

Vejle

27-09-2017

3 .shp filer

Vesthimmerland

28-09-2017 og 29-09-2017

1 .tab fil

Viborg

06-10-2017

1 .tab fil

Vordingborg

25-10-2017

2 .shp filer

Ærø

12-10-2017

ingen data

Aabenraa

27-09-2017

3 .shp filer

Aalborg

05-10-2017

8 .shp filer

Aarhus

26-10-2017

1 .tab fil
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