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Baggrund
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Baseret på erfaringerne fra §25-kortlægningen af de offentlige skove, vurderes feltarbejdet at udgøre 
en omkostningstung indsats pga. udsigten til at foretage feltbesigtigelser af skovområder, som viser sig 
ikke at være §25 Skov.  
Det private skovareal over 500.000 ha. Antager man, at andelen af §25-skov er som de offentlige skove, 
skal der kortlægges ca. 20.000 ha svarende ca. 4 % af det samlede private skovareal. Hertil lægges det 
areal, hvor til man går forgæves.

Kan kunstig intelligens hjælpe til at udpege besigtigelsesarealer, som med høj sandsynlighed er §25-skov 
og dermed hæve effektiviteten af kortlægningsarbejdet i felt? Konkret i form af tilpasning af den 
teknologiske løsning fra Digital Naturovervågning af Habitatnatur. 

PoC
Miljøstyrelsen har anmodet Deloitte om bistand til gennemførelse af en Proof-of-Concept (PoC) for 
genanvendelse af den teknologiske løsning for digital naturovervågning af habitatnatur til genkendelse 
af såkaldt §25 Skov. Formålet med PoC’en er at afprøve hvorvidt den teknologiske løsning er i stand til at 
udpege §25 Skov ud fra data over offentlig §25 Skov kombineret med modellens nuværende features mv. 



Model - AI’en

En gradient boosting machine-modelarkitektur (GBM (link)) blev valgt 
til denne fase af projektet for at muliggøre en inkludering af adskillige 
ikke-billedemodelinput.

• GBM’er er konstrueret af en samling af beslutningstræer. Træningen 
starter med et beslutningstræ, som har en tilknyttet forudsigelsesfejlrate. 
Hver træningsiteration tilføjer et nyt beslutningstræ, som forsøger at 
reducere forudsigelsesfejlraten for de forrige beslutningstræer. 
Modeltræningen ophører, når forudsigelsesfejlraten ikke længere falder.

• De endelige modeller i dette projekt er sammensat af tusindvis af 
beslutningstræer.

• GBM’er er kraftfulde, fordi:

• De er ekstremt hurtige at træne. Det tog omkring 20 minutter at 
træne modellerne i denne fase. Dette tillod hyppige iterationer.

• De kan håndtere et ubegrænset antal input, både numeriske og 
kategoriske. 

• De tillod at undersøge, hvilke input der var vigtige for modellen 
ved specifikke forudsigelser.

• CatBoost (link) er den specifikke GBM, der er implementeret
i denne løsning. Det er et open source-machine learning
-bibliotek udarbejdet af af Yandex.

Eksempel på et enkelt beslutningstræ

Fejl ved forudsigelse Fejl ved forudsigelse

Træ 1 Træ 1 Træ 2

Træningsiteration 1 Træningsiteration 2

Fejl ved forudsigelse

...

Træningsiteration X

Eksempel på gradient boosting-træer

Stop, når der ikke kan opnås 
færre forudsigelsesfejl

...



Datagrundlag og dataforberedelse

Der er datafeatures for hvert 10x10 m landfast areal inden 
for Danmarks grænser. I alt ca. 430.000.000 grids.

Hver grid indeholder 199 features fra 5 forskellige datakilder. 
Detaljer om hvert enkelt feature kan ses her: JUMP-
habitatnatur - Repos (azure.com).

 Et feature er en målbar enhed. Et feature kan fx være den 
gennemsnitlige vindretning I Q1 i området (DMI weather data) 
eller jordbundstypen (Geographic shapefiles). Alle 199 features 
bliver genereret for hvert punkt. AI modellen bruger de enkelte
grids features til at træne modellen for derpå at prædikterer
hvorvidt et punkt er placeret i et §25 Skov område eller ej. 

 Nogle features er vigtigere for modellen end andre. Det vil sige 
at modellen tillægger disse features større vægt, når den skal 
prædiktere, hvorvidt et punkt er §25 eller ej. Det gør den fordi 
den i modeltræningen har opdaget at lige netop det feature 
repræsenterer et mønster, der er god til at forklare hvorvidt et 
punkt er indenfor §25 eller ej.
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Datakilde Antal features

Orthophotos 22

LiDAR data 28

Geographic shapefiles 8

ESA Sentinel 2 optical 
satellite data

100

DMI weather data 40

198 (+1)



Punkter og annotering af punkter

 Til brug for at udpege de rette træning, test og validerings områder og grids, er der genereret 
annoterede punkter på baggrund af kortlag over hhv. §25-arealer og ikke-§25-arealer.  
 Også omtalt som hhv. positive og negative kort og deraf annoterede punkter.  
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Positive polygoner

Negative polygoner

Kortlag Areal (km2) Antal polygoner

Positive polygoner 58,34 2.799

Negative polygoner 1.482,30 63.527



Positive punkter

 Positive punkter er annoteret således:

• Punkter, der placerer sig indenfor §25 polygoner, bortset
fra punkter, der placerer sig indenfor:

• Type 10a polygoner (Registreret egekrat i Jylland).

 Punkterne renses for:

• Dubletter
• Punkter for tæt på hinanden

 Der er i alt 2.799 positive polygoner svarende til
58,34 km2. 
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§25 –
offentlige

skove

10a

Positive punkter

§25 – Sorø
Akademi

(pilot)



Positive punkter
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§15

Offentlige matrikler

§25

Negative punkter

Fredskov Negative punkter er annoteret således:

• Punkter, der placerer sig indenfor både offentlig
matrikel og fredskov, men ikke indenfor §25, §26 eller
§15 polygoner. Eller NST – anden anvendelse.

Punkterne renses for:

• Dubletter
• Punkter for tæt på hinanden

Der er i alt 63.527 negative polygoner svarende til
1482,30 km2. 

Antal negative punkter reducers, så de svarer til
antal positive punkter for at få et balanceret
datasæt.

§26

NST
AA



Positive og negative polygoner
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Negative polygonerPositive polygoner



Positive punkter
244.815 positive punkter
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Negative punkter
243.447 negative punkter
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Positive- og negative punkter
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= Positive punkter

= Negative punkter

Store Dyrehave



 Træning, test og 
validering



Træning-, test- og validering

 Datasplit

 Alle annoterede punkter splittes ud på 3 
datasæt:

• Træningssæt (~80%)
• Testsæt (~10%)
• Valideringssæt (~10%)

De 3 datasæt:

• Træningssæt: Punkter brugt til at træne model
• Testsæt: Punkter (tilfældigt valgt) brugt til at teste 

model
• Valideringssæt: Samlede områder ekskluderet fra

træning og test, til at give et unbiased resultat for 
modellens performance

Træningstid: 13,5 dage
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Træningspunkter

Testpunkter

Valideringsområde

Valideringspunkter

Illustrativt eksempel



Trænings- og testpunkter
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= Træningspunkter = Testpunkter



Valideringspolygoner og -punkter

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation16

Eksempel på valideringsområde

= Validerings punkter

= Negativt område af valideringspolygon

= Positivt område af valideringspolygon



 Resultater



Eksempel på prædiktioner på valideringspunkter/polygoner
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Eksempel på prædiktioner
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Eksempel på prædiktioner
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Eksempel på prædiktioner
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 Efter endt træning, test og validering
 blev AI’en sat til at prædiktere
 sandsynligheden for §25-skov på 
 samtlige grids (10 x 10 m). 

 Efterfølgende er resultater filtret mha. 
 BaseMap03 for kun at 
 udvælge de grids som udgør skov. 
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Prædiktion på hele det landfaste areal

BaseMap03 –
Sublayer Tree 

Cover  (code 1 + 2)



Eksempel på prædiktionsresultat 
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§25 Skovkort prædikteret på Basemap03 Sub Tree

1. Evaluering af prædikteret §25Skov og basemap
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Basemap03 Sub Tree km2Prædikteret §25 Skov i faldende orden pr. %-sandsynlighed
Y-aksen: akkumuleret areal i km2

KM2

KM2



Feature importance

 Nogle features er vigtigere for modellen end andre. 
 Det vil sige at modellen tillægger disse features større 
vægt, når den skal prædiktere hvorvidt et punkt er §25 
eller ej. Det gør den, fordi den i modeltræningen har 
opdaget, at lige netop det feature repræsenterer et 
mønster, der er god til at forklare, hvorvidt et punkt er 
indenfor §25 eller ej.

 De 15 vigtigste features er visualiseret til højre, og 
fordelingen på datakilder kan ses nedenfor.
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x

dist_coast

DTM_median

dist_lake

d_ARI2

dist_river

earth

DSM_range

precip_01

grundvand_sommer

winddir_01

d_FMR

DSM_DTM_6

precip_04

wind_mean_02

Feature importance

Datakilde Antal top 15 features
% top 15 features af alle 
features for datakilden

Orthophotos 0 0%

LiDAR data 3 11%

Geographic shapefiles 6 75%

ESA Sentinel 2 optical 
satellite data

2 2%

DMI weather data 4 10%

DTM og DSM: referer til 
Lidar punktsky hhv. 
Terrain og Surface 
model.
Range,_6, Median er 
forskellige måder at 
sortere data.



Validation sæt – feature importance
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x

dist_coast

DTM_median

dist_lake

d_ARI2

dist_river

earth

DSM_range

precip_01

grundvand_sommer

winddir_01

d_FMR

DSM_DTM_6

precip_04

wind_mean_02

Feature importance



Årsager til afvigelser

Kvaliteten af de positive og negative 
arealer. 
Træner algoritmen på et fejlagtigt grundlag i form 
af områder, som ikke har karakter at §25-skov, har
det betydning for hvilken type af skov den 
prædikterer som §25-skov.

Opløsningen på features 
Nogle features har en opløsning på
flere km2. Dermed får punkterne mange af de 
samme værdier og grundlaget er ikke
tilstrækkelgt for at danne et tilpas deltajleret og
dermed udslagsgivende mønster.

Feature-pakken indeholder ikke de 
nødvendige komponenter, som gør det
muligt at adskille §25-skov fra anden
skov ved mønstergenkendelse.
Fx. Dødt ved, spættehuller. 
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Status

1. Analyser og evaluering – confusion matrix, klassificering, oprensning, afgrænsning
mm.

2. Screening af mulige optimeringstiltag. Fx. i form af kombinationer (overlay) med 
resultater fra andre lignende analyser og studier.  

3. Afprøvning i felt
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