
 

 

 

Supplerende bilag 1.3. Screening af markblokke 
 

 

 

 

  

 

Analyse  
Maskinel screening af homogenitet på marker 

 

Formål  
Formålet er at undersøge om satellitdata fra Sentinel satellitter, kan anvendes til at finde eller automatisere 

opdateringen af markblokke med fokus på homogenitet af marker. 

 

Metode  
For at kunne tjekke om der forhold eller ændringer på markniveau eller i markblokken som gør at markblok-

ken bør opdateres vha. satellitbilleder, er det nødvendigt at indsamle data (NDVI Billeder) for de pågældende 

områder til de relevante tidspunkter.  

 

I dette projekt var det oprindeligt tiltænkt, at der kun skulle kigges på 1.200 udvalgte markblokke. Dog er sa-

tellitdataleveringsservicen sat op til at indsamlet NDVI-data løbende på markniveau i hele landet, så der er 

kigget på markniveau nationalt også. Hvis denne leveringsservice blev ændret til at indsamle data på mark-

blokniveau, ville man teoretisk godt kunne overføre samme metode til at undersøge markblokke og mark-

blokændringer i stedet.     

 

S2 for en mark er downloadet såfremt hele markens areal (-10 m negativ kantbuffer) er dækket af skyfri s2 

NDVI-billedmateriale. Til denne test er sentinel data fra maj måned anvendt. Se NDVI billedeksempel ne-

denfor (th). 
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FOF 2016    S2 NDVI 5/8/16 

Markblok: 699195-01 

 

 

 
FOF 2016    s2 11/5/16 

Mark_ID: 32657270  
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Når billedmaterialet er indsamlet, udregnes pixelstatistikker indenfor de udvalgte markpolygoner. I denne 

analyse er følgende statistikker udregnet: std, mean, min, max, range. pr. mark.  

 

Disse statistikker kan udregnes hver gang der er optaget et nyt satellitbillede. Således kan det undersøges om 

der er interne variationer indenfor polygonen som er uventet på optagetidspunktet i forhold til det der er an-

meldt. Er der for eksempel flere afgrøder, men kun anmeldt én. Eller er der lav NDVI på et tidspunkt som der 

ikke burde i forhold til det anmeldte - fx lav NDVI på permanent græs.  

 

Med tidserier af data kan tidslige variation også undersøges. Følger udviklingen af NDVI det forventede i for-

hold til det anmeldte eller ej. Er der et fx et stort spring på et uventet tidspunkt så kunne det være interessant 

da det fx kunne det være byggeri/anlægsarbejde. Ligeledes kunne man se på om der er lav NDVI (Bar jord) i 

en længere periode på anmeldt permanent græs. Til denne analyse er der kun kigget på intern rumlig varia-

tion for det seneste skyfrie billede i maj pr. mark/markblok. 

 

I første omgang er der udregnet statistikker på marker i maj. På baggrund af disse statistikker laves der en 

rangering (0-4 efter std) som repræsenterer sandsynligheden for at markerne/markblokke er heterogene - 

altså indeholder flere ting end anmeldt.  

 

Risiko 4: meget høj risiko for heterogenitet 

Risiko 3: høj risiko for heterogenitet 

Risiko 2: middel risiko for heterogenitet 

Risiko 1: lav risiko for heterogenitet 

Risiko 0: risiko ikke fastlagt 

 

Resultater 
Fordelingen af satellitanalysens risikogrupper og overensstemmelsesprocenten med visuel tolkning på orto-

foto fra forår og sommer 2016 ses nedenfor: 

 

1200 markblokke: 

895 markblokke med billeddækning, stikprøve på 100 markblokke 

Grupper Fordeling Risikogrupper  
Antal markblokke 

Overensstemmelse med visuel 
tolkning 

Risiko 4 0 (-) n/a 
Risiko 3 8/895 (0,9%) 6/8 = 75 % 
Risiko 2 74/895 (8,3%) 20/32 = 63 % 
Risiko 1 813/895 (90,8%) 42/60 = 70 % 
Risiko 0 (ikke analyseret) 305  n/a 

 

Konklusion 
Der ses en overordnet god overensstemmelse mellem maskinel screening og visuel screening, og det må for-

ventes, at metoden er velegnet til opgaver, hvor prioritering mellem homogen/ikke homogen markblok er en 

fordel.  


