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Supplerende bilag 1.1. Screening af markblokke  

 
 
Erfaringer med anvendelse af maskinel 
screening af markblokke 
 
 

 

Anvendelse af øget automatisering 
Som tillæg til øvrige udbudsdokumenter gøres her opmærksom på muligheder for maskinel screening af 

marblokkene.  

 

I dag tages der manuelt stilling til om markblokken kan godkendes som den er, eller om den skal 

redigeres. Det står leverandøren frit for at udvikle og anvende maskinel screening under den 

forudsætning, at der ikke gås på kompromis med kvaliteten af screeningen.  

 

Hvis maskinel screening tilvælges, opfordres leverandør til løbende at udvikle metoden ligesom det 

forventes, at metoden dokumenteres i kontraktperioden.  

 

Landbrugsstyrelsens erfaringer med test af automatisering 
I Landbrugsstyrelsen er der udført tests med henblik på at vurdere, om anvendelse af billedanalyse til 

maskinel screening af markblokke, er hensigtsmæssigt. Den maskinelle screening bestod af 2 dele:  

 

1. Et teknisk spor: 

 Machine learning – Maskinel screening af markblokgrænser 

 Billedanalyse (på marker) – Maskinel screening af homogenitet på marken 

 

2. Et spor vedrørende regler mm: 

 Sagsgang og sagsflow 

 Vurdering af regler, samt risiko for underkendelse 

 

Dataudvælgelse 

Det vil være formålstjenesteligt at udvælge de typer af markblokke, der egner sig til maskinel screening. I 

landbrugsstyrelsen udvalgte vi de mest simple typer af markblokke (de engelske ord der er sat ind 

henviser til termerne i Bilag 3. Screening Instruction): 

 

 Markblokke med kun én ansøger (One applicant) 

 Markblokke hvor Grundbetalingsfradrag er nul (Non-GAEC landscape features) 

 Markblokke hvor der er søgt Grundbetaling (GB ikke lig nul) (Basic Payment Scheme) 

 Markblokke med kun én mark (One field) 

 Markblokke hvor der ikke findes tilsagn til pleje af græs (PLG2015_2020) (Agro-Environmental 

Scheme) 

 Markblokke hvor der ikke findes GLM fortidsminder (GEAC ancient monuments) 
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 Markblokke hvor der ikke findes GLM-søer (GEAC ponds) 

 Markblokke hvor markarealet er maksimalt 0,1 ha mindre end markblokarealet (for at undgå 

ikke-anmeldte arealer)  

 

Denne liste indeholdt 2.320 markblokke, hvoraf der blev udvalgt 1.200 tilfældige fra hele landet til videre 

arbejde. 

 

Leverandøren er ikke begrænset af denne udvælgelsesmetode i kontrakten. 

 

Nedenfor gennemgås de to forskellige metoder til maskinel screening, som Landbrugsstyrelsen testede. 

Beskrivelserne er ment som inspiration. Se i øvrigt supplerende bilag 1.2 og 1.3.  

 

Machine learning – Maskinel screening af markblokgrænser 

Machine learning bruges til at analysere om markblokkens ydre grænser har rykket sig de seneste tre år.   

 

Markblokgrænse-areal defineres her som selve grænsen + 4 meter ud og 8 meter ind. Resultatet af 

analysen er et lighedsindeks, der tager udgangspunkt i forskellen mellem nuværende markblokgrænse-

areal og markblokgrænse-arealet i et referenceår. En markblok, hvor lighedsindekset er > 0,95 vurderes 

som uændret, og kan automatisk godkendes.   

 

Det har givet vanskeligheder, at billedmaterialet på nogle markblokke er sammensat af forskellige 

ortofoto, hvilket kan give afvigelser i farver, skygger mm. 

 

I alt blev 312 markblokke analyseret. Heraf blev 50 markblokke sendt til manuel kontrol. Sagsbehandler 

skulle her angive, om de ville give modellen ret i, at en markblok var ændret eller uændret.  

 

I de tilfælde, hvor sagsbehandler har vurderet markblokken som uændret, fungerede algoritmen i 40 % af 

tilfældene, men tog altså fejl i 60 % af tilfældene.  

 

I de markblokke, hvor sagsbehandler har vurderet markblokken som ændret, virkede algoritmen i 14 % af 

tilfældene, mens den tog fejl i 86 % af tilfældene. 

 

Det er Landbrugsstyrelsens erfaring, at særligt skygger er en væsentlig årsag til fejltolkning i modellen.  

 

 

Billedanalyse – Maskinel screening af homogenitet af marker 

Hvor machine learning så på markblokkens ydre afgrænsninger, ser analyse af satellitbilleder på 

markblokkens indre. Her vurderes om marken er homogen. Hvis marken er homogen, kan markblokken 

godkendes. 

 

Ud af de i alt 1.200 egnede marker, var billedmaterialet kun egnet på 895 marker. Der blev udarbejdet 

pixelstatistik for de udvalgte marker. Metoden kan herved detektere ændringer i vegetationen over tid. I 

Landbrugsstyrelsens test blev der udelukkende set på intern rumlig variation i en mark i maj måned. Der 

blev fjernet en kantbuffer på 10 meter for at eliminere skygger og vegetation nær markblokgrænsen.  

 

På baggrund af pixelstatistikken beregnes rangering (0-4 efter std), som repræsenterer sandsynligheden 

for at markene er heterogene, altså indeholder flere ting end anmeldt.  

 

I de tilfælde hvor risikoen for heterogenitet er lav, viser analysen at have høj overensstemmelsesprocent 

mellem billedanalysen og visuel tolkning.  
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Det er Landbrugsstyrelsens erfaring, at særligt billedanalyse kræver en del processering for at få et 

billedmateriale, der er ensartet, når billedmaterialet er sammensat af billeder med forskellig opløsning og 

optagedato.  

 

Analysen er velegnet til at vurdere, om en mark er homogen eller ej. Men det står klart, at analysen skal 

justeres, hvis det skal kunne identificere ikke-støtteberettigede elementer i markblokken. 

Landbrugsstyrelsen har ikke haft mulighed for at undersøge dette nærmere.  

 

Evaluering 

Analyserne er ikke fokuseret på at finde ikke-støtteberettigede elementer. Derfor mangler der denne del i 

forhold til en maskinel screening af markblokkene. 

 

Der er ingen tvivl om, at øget anvendelse af automatisering på sigt vil give effektiviseringer af 

sagsbehandlingen. At finde fejl i markblokkene giver dog på visse områder nogle udfordringer med falske 

positiver eller flaske negativer, som Landbrugsstyrelsen endnu ikke har løst. 

 

 


