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Biodiversitet set oppefra
Detaljeret miljøkortlægning fra land til hav ved brug af droneteknologi og billedanalyse 

Traditionelt er monitering af beskyttet natur, biodiversitet, invasive arter og temporal udvikling, en arbejdstung opgave, 
ofte udført på mindre, afgrænsede arealer, i punkter eller transekter. Ved brug af kommercielle droneplatforme, 
forskellige kameratyper og avanceret billedanalyse, er det nu muligt at udtrække værdifuld information om natur- og 
miljøtilstande, på stor arealmæssig skala, og med en høj præcision. Vi præsenterer her en generel, robust, metode 
baseret på dronekortlægning, konstruktion af målfaste kort og højdekort, segmentering af billedmateriale, og 
klassifikation i meningsfulde klasser - såkaldt ”Object-Based-Image-Analysis” (OBIA), anvendt i en række sektorer fra 
land til hav. 

Segmentering Klassifikation

Fotogrammetrisk produceret kort baseret 
på fikspunkter mellem 10-5000 
enkeltbilleder

Multiresolution segmentering
Trimble Ecognition/QGIS/ArcGis

Superviseret, 
træningsbaseret 
klassifikation 
(oftest Support 
Vector Machine)

Terrestrisk Ferskvand Marin

Kortlægning

Datagrundlag: Alm. og nærinfrarødt 
(NIR) kamera, højdekort
Output: Terrænmodel, hydrologi, 
artsmosaik, strukturelementer mm.
Sektorer: §3-natur, fuglehabitater

Datagrundlag: Alm. og nærinfrarødt kamera, 
højdekort, undervandskamera
Output: Terrænmodel, vandspejlshøjde, hydrologi, 
afstrømning, artsmosaik, fysisk indeks
Sektorer: Vandløb, søer, regnvandsbassiner

Datagrundlag: Alm. kamera, 
undervandskamera
Output: Artsliste, arealer, biomasser mm. 
Sektorer: Ålegræs-monitering og –
restaurering af økosystemtjenester

Validering: Billeder optaget i lav højde, eller fra 
vandoverfladen, anvendes som Ground Truthing,
der med 20-100 valideringspunkter per klasse 
indføres i en fejl-matrice. Herefter vurderes 
overordnet præcision af klassifikationen og 
eventuelle fejl-klassifikationer. 

Ground truthing af hhv. §3 område, ålegræs/skidtalger, og fugleø

Konklusion: Dronebaseret monitering er et robust supplement til traditionelle metoder til kortlægning af natur og biodiversitet. 
Ved studier i alle sektorer indenfor natur og miljø gennem de sidste 7 år kan vi konkludere, at både præcis segmentering og 
delautomatisk klassifikation er effektive værktøjer til at analysere store områder. Metoden er i særdeleshed anvendelig i svært 
fremkommelige områder, som planlægningsværktøj, og til at bestemme de præcise grænser mellem naturtyper, eller arts-
mosaikker. Dette muliggør udtræk af information om biodiversitet, biomasser på stor skala, og bestemmelse af 
økosystemændringer ud fra observerbare enheder og arter. 

Terrestrisk Ferskvand Marint

Vandhuller (NIR) Oplandsklassifikation Kystnær vegetation (art, areal)

Strukturelementer Vandspejlsafgrænsning (NIR) Barbund

Barjordflader/Sandflader Emergent vegetation Temporal udvikling (kystnært)

Vegetationsmosaikker Submers vegetation Mikroalger (plumes)

Græsningstryk Fysiske forhold Bentiske arter

Arts-bestemmelse* Rastfugle Dybt forekommende arter (< 5 m)

Fuglekortlægning Sedimentforhold Mobil fauna
Droneanvendelse i de beskrevne sektorer, og metodens anvendelighed til specifikke fokusområder (grøn: yderst brugbar, gul: delvist brugbar, rød: sjældent brugbar) - *meget variabel

Græsningstryk og vandspejl bestemt ved 
NDVI (vegetationsindeks). Græsningstryk 
kobles til analyse af vegetationsmosaikker.

Klassifikation af vandløbsvegetation og 
opland. Delautomatisk klassifikation med 
nøjagtighed på 92 %.

Udplantet ålegræs i Horsens Fjord
Nøjagtighed: >80 %
Tilvækst af ålegræs anvendes til 
bestemmelse af økosystemstjenester.


