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Baggrund og formål
Vandrammedirektivet kræver viden om den 
økologiske tilstand i alle søer større end 5 ha 
samt et udvalg af søerne mellem 1 og 5 ha. 
For de 857 danske søer, som er omfattet af 
vandområdeplanerne kræver dette et omfat
tende overvågninsprogram, hvis der skal an
vendes traditionelle metoder, og der er behov 
for at tænke i nye baner. 

Også Badevandsdirektivet stiller krav om at 
følge algesituationen. Da blågrønalger (cya no
bakterier) udgør en sundhedsrisiko, skal alge
situationen følges i søer med risiko for den 
slags opblomstringer, så de badende kan ad
vares, når koncentrationen er høj. Der er der
for behov for realtidsviden om udviklingen i 
søerne.

På begge områder har data indsamlet ved 
jordobservation fra satellitter, der er i kreds
løb omkring jorden, potentiale til at styrke 
overvågningen. Potentialet er tidligere påvist 
for overvågning af danske søer, bl.a. i /1/, der 
konkluderer, at satellitternes nøjagtighed og 
detaljeringsgrad nu muliggør at anvende tek
nologien til overvågning af ferskvandsmiljøer.

En afgørende fordel ved overvågning af mil

jø forhold ved brug af satellitbilleder er, at 
jord observationerne har en stor geografisk 
dækning og dermed giver mulighed for at øge 
antallet af overvågede lokaliteter samt frekven
sen af data betydeligt i forhold til den eksister
ende overvågning.

For at skabe grundlag for at implementere 
brugen af satellitdata i overvågningen har 
MUDPprojektet AMOS (Administrationsværk
tøj til MOnitering af Søer) udviklet et værktøj, 
som giver let adgang til satellitbaserede klor
ofyldata, vist som kort og tidserier, og samti
digt gør det muligt at sammenholde jordob
servationerne med andre sødata. Foreløbigt 
er der tale om en betaversion, hvilket vil sige, 
at funktionaliteterne demonstreres på basis af 
satellit og overvågningsdata fra 2013 og 2014. 
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Figur 1: Eksempler på satellit klorofylkort for et udvalg af nordsjællandske søer fra den 10. juli 2014 (til venstre) samt tilhørende original 
satellit farvefoto for Furesøen (til højre). (Obs: den østlige del af Furesøen (Store Kalv) er udelukket fra analysen grundet påvirkning fra rør-
skov og makrofytter).
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Målet er en ”operationalisering” af værktøjet, 
så data opdateres med forudbestemte mel
lem rum. AMOSværktøjet er udviklet i et sam
arbejde mellem DHI GRAS, DHI, Vand og Mil
jø rådgivning og Århus Universitet /2/.

Principperne for værktøjet
Værktøjet omfatter procedurer for at nedtage 
satellitbilleder, beregne klorofylkoncentratio
nen og sammenholde de satellitbaserede 
klo rofyldata med andre sødata, herunder 
klorofylkoncentrationen målt i NOVANA pro
grammet.

Vigtige kriterier under udviklingen af 
AMOSværktøjet har været, at det skal:
• Være webbaseret med multibruger adgang.
• Have en simpel brugergrænseflade der præ

senterer satellitdata på en nemt tilgængelig 
måde.

• Bygge på en høj grad af automatiserbare 
procedurer og dataflows, så det er nemt at 
gøre det til en integreret del af vandforvalt
ningen.

Data og dataanalyser
Forud for implementering i værktøjet er 
data indsamlet og bearbejdet. De primære 
kilder til data er NASAs satellit Landsat8 og 
NOVANAprogrammet. Landsat8 satellittens 
sensor giver data om vandets refleksion af 
sollyset, som igen er afhængigt af blandt andet 
mængden af partikler og klorofyl i vandet.

I løbet af 2013 og 2014 er der optaget 67 
brugbare billeder fra Landsat8 satellitten: 32 
billeder mellem den 18. april og den 25. sep
tember i 2013, i alt fra 15 forskellige dage, og 
35 billeder mellem den 11. marts og den 19. 
september i 2014, i alt fra 16 dage. 

Satellitdata gennemgår en atmosfærekor
rektion og maskering af skyer, hvorefter klo
rofylkort beregnes ud fra en klorofylalgoritme, 
der er udviklet ud fra sammenhørende målin
ger og satellitdata (se faktaboks). Den udvik
lede klorofylalgoritme er brugt på alle søer, 
der har et areal >5ha og indgår i vandpla
ner ne, dvs. i alt 689 søer. 180 af disse søer er 
målt i NOVANAprogrammet i 20132014, og 

data er anvendt til at udvælge søer med min
dre risiko for fejlfortolkning pga. genskær fra 
bunden eller plantedække samt højt farvetal. 
104 søer (58%) opfylder de stillede kriterier, 
og klorofylbestemmelsen på baggrund af sa
tellitdata er mest sikker for denne gruppe. For 
de øvrige søer anbefales det at vurdere risi ko
 en for fejlfortolkning (sigtdybde i forhold til 
søens dybde, plantedække og farvetal) inden 
satellitdata analyseres.

 
Integrering af satellit- og  
overvågningsdata i værktøjet
I det webbaserede værktøj (http://amos.
vandudsigten.dk) har man mulighed for at 
vælge en sø på oversigtskortet, hvorefter de 
rumlige satellitbaserede klorofylværdier vises 
(Figur 1). I det viste eksempel ses stor hori
sontal variation i Furesøen, formentlig som et 
resultat af vindstuvning. 

Ved valg af en sø zoomes der ind på denne, 
og sammen med satellit klorofylkortet vises 
en tidsserie for hele perioden (20132014) 
med målinger fra NOVANA og satellitbaserede 
værdier (Figur 2). Eksemplet på tidsserien for 
Ravn Sø viser at de satellitbaserede kloro fyl
kon centrationer generelt er overvurderet i 
denne sø, men både satellitdata og målinger 
fanger en efterårsopblomstring i 2014. For 
Vesterborg Sø ligger satellit og NOVANAvær
dier tættere på hinanden. 

Når man sammenligner overvågningsværdi
erne og satellitværdierne er der en række for
hold, der gør, at de to mål alt andet lige aldrig 
kan blive fuldstændig identiske. Overvågnin
gen måler koncentration i en vandprøve ud
taget fra udvalgte dybder i ét punkt (målesta
tionen), mens satellitestimatet er et 
gen    nemsnit for et større areal. Det satellitba
serede estimat er desuden ikke et direkte klo
rofylmål, men resultatet af absorptions og 

Figur 2: Tidsserier for klorofylkoncentrationer målt i overvågningsprogrammet (grøn) og på basis af satellitdata (blå og sorte punkter). Over-
vågningsdata er fra målestationen. Satellit-estimeringerne er medianværdien for alle pixels i søen (sorte) og gennemsnitsværdien for et 
90x90 meter område omkring målestationen (blå). Data er fra 2013 og 2014.

Figur 3: Kalgård Sø og Grane Langsø syd for Silkeborg vist med satellit klorofylkort fra den 
3. september 2014 (til venstre) og tilhørende original satellit farvefoto (til højre).
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Faktaboks: Satellitbaseret måling af klorofyl a
Landsat-8 satellitten leverer billeder (scener) i 30 x 30 m opløsning med 
spektrale data i syv forskellige bølgelængder. Heraf kan 4 bølgelæng-
der (Landsat bånd) anvendes til beregning af klorofylkoncentrationer. 
Dataleverandøren er USGS og data er frit tilgængelige . Passagerne i 
Landsat satellitten følger et fast mønster over Danmark, hvor hver pas-
sage gentages i et 16 dages mønster.

For at ’oversætte’ Landsat-data til klorofylværdier, er data først bearbej-
det igennem en kalibrerings- og atmosfærekorrektions-proces. Atmos-
færekorrektion er et centralt element i bestemmelsen af parametre om-
kring vandkvalitet, fordi reflektansen fra vand generelt er meget lille. 
Med en atmosfærekorrektion fjerner man atmosfærens påvirkning af 
den reflekterede energi, så den registrerede stråling svarer til reflektan-
sen ved overfladen. Netop den lille mængde stråling, der reflekteres fra 
vandsøjlen, stiller store krav til atmosfærekorrektionen. Hvis den reflek-
terede mængde energi eksempelvis kun udgør 5-10 % af den indkom-
ne stråling fra solen, vil selv en smule upræcis atmosfærekorrektion på-
virke den estimerede reflektans ved overfladen betydeligt. Dette påvir-
ker naturligt den endelige følsomhed og nøjagtighed, der kan forventes 
ved klorofylbestemmelsen. Et andet vigtigt element er maskering af 
skyer og deres skygger.

Til kalibrering af de beregnede reflektanser er der anvendt data fra NO-
VANA-overvågningen fra 2013 og 2014 /3/. Først er datasæt bestående 
af samhørende Landsat-reflektans og NOVANA-klorofyl (matchups) 
identificeret. Data er opfattet som samhørende, hvis der er mindre end 
2 dage mellem Landsat overflyvning og overvågningsmålingen. Forud 
for matchup er reflektansdata analyseret for at udelukke data, der må 
anses for at være påvirket af andre faktorer. Analysen omfattede data 
om bla. søens dybde sammenholdt med sigtdybde, makrofytdæknings-
grad og farvetal for de enkelte søer. Ved en statistisk regressionsanaly-
se af det endelige matchup datasæt er det muligt at etablere en kloro-
fylalgoritme (Figur 6). Af figuren ses det, at algoritmen generelt giver en 
god beskrivelse men også at der er en vis spredning. Især to søer skil-
ler sig markant ud, hvilket indikerer et behov for at inddele søer i typer. 
Det kræver inddragelse af flere års data at undersøge dette nærmere. 
Inddragelse af flere års data efterhånden, som der er gennemført flere 
satellitoverflyvninger, vil formodentlig også reducere den absolutte fejl 
på klorofylbestemmelsen. Den nuværende klorofylalgoritme dækker et 
klorofylinterval på 15-208 µg/L, og den beregnede gennemsnitlige abso-
lutte fejl er 18 µg/L, hvis data for de 2 afvigende søer – Keldsnor og 
Rødsø - udelukkes af analysen. Fejlen på det totale dataset er 32 µg/L.
 

Figur 4: Landsat satellittens bane over Danmark 
med tilhørende billed-’frames’ opgjort i et path/row 
system.

Figur 5: Eksempler på Landsat-8 billeder fra den 3. juni 2013 (til venstre) og den 7. juli 2013 (til højre).

Figur 6: Scatterplot, der viser overensstemmelse 
mellem klorofylkoncentrationer målt i overvågnings-
programmet og estimeret på basis af satellitreflek-
tansdata og den udviklede klorofylalgaritme.
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spredningsprocesser af sollyset i vandet og 
den efterfølgende konvertering af den resulte
rende reflektans til en koncentration. Absorp
tionen og spredningen er bestemt af alle sub
stanser i vandet som klorofyl, opløst organisk 
materiale (CDOM, humus) samt vandet selv. 

Ved opslag i værktøjet kan man også finde 
information om den horisontale variation af 
de satellitbaserede klorofylkoncentrationer 
(histogram), støtteparametre målt under NO
VANA (total kvælstof og fosfor, sigtdybde, 
farvetal og suspenderet stof), originale satellit 
farvefotos og lidt baggrundsinformation om 
søen (dybde, areal og makrofytdæknings
grad). I alt får man et godt indtryk af søens til
stand.

Et af værktøjets styrker er muligheden for 
let at screene et stort antal søer og dermed 
spotte uventede og uønskede ændringer i 
søernes tilstand. Et eksempel er den udvik
ling, som tilsyneladende er sket i Kalgård Sø i 
Midtjylland, hvor satellitdata afslører en ty de
lig grøn Kalgård Sø, til trods for at søen anses 
for at være en af Danmarks reneste søer sam
men med Grane Langsø (Figur 3). 

Perspektiver for anvendelse af  
satellitdata
NOVANA overvågningsprogrammet for søer 
har af ressourcemæssige årsager, vanskeligt 
ved at nå rundt om alle søer omfattet af vand
planerne i den seksårige planperiode, og her 
kan satellitdata give værdifulde informationer. 
I forhold til Vandrammedirektivets krav om 
overvågning vil satellitmålinger af klorofyl a 
især kunne bidrage på 4 områder:
• Skaffe flere data fra søer omfattet af vand

om rådeplanerne. Det vil således være 
muligt, ikke blot at overvåge søer (og andre 
vandområder), hvor der indsamles prøver i 
det aktuelle år, men også at indhente viden 
om søer, som ikke indgår i det aktuelle 
overvågningsprogram, og om lokaliteter 
som ikke tidligere er undersøgt vha. tra di
tio nelle undersøgelsesmetoder.

• Give hyppigere målefrekvens til bedre 
beskri velse af sæsonmæssige variationer 
samt udvikling over årene. 

• Give bedre beskrivelse af den horisontale 
fordeling af klorofyl a i søer.

• Give bedre beskrivelse af algeopblomstrin
ger ved øget målefrekvens og fladedæk
ning.

Fremtidsperspektivet er, at værktøjet ’ope
rationaliseres’, så data med forudbestemte 
mellemrum opdateres; fx i forbindelse med 

de årlige vurderinger af miljøkvaliteten og de 
6årige basisanalyser. Som støtte for bade
vands kontrollen kan opdateringerne ske dag
ligt i badesæsonen. Til brug i vandforvaltnin
gen vil det være relevant at opgradere 
værk  tøjet til i fremtiden at anvende data fra de 
nye ESA Sentinel2 satellitter, som opsendes i 
2015 og 2016. Data er ligesom Landsat8 data 
frit tilgængelige under en ’open data policy’. 
Sentinel2 satellitterne har i forhold til Land
sat8 en højere horisontal opløsning (10x10 
m) og en bedre spektral opløsning. Det giver 
grundlag for en mere præcis fastlæggelse af 
klorofyl samt mulighed for at inddrage mindre 
søer mellem 1 og 5 ha. Samtidigt overflyves 
Danmark hver andentredje dag, svarende til 
1827 brugbare optagelser over hver sø mel
lem april og september, når der tages højde 
for skydække. Den højere frekvens forventes 
at resultere i bedre beskrivelser af årstidsvaria
tion og algeopblomstringer. 

Konklusion
Den absolutte nøjagtighed på klorofylværdi
erne er endnu ikke tilstrækkelig præcis til at 
kunne anvendes til direkte klassifice ring af 
økologisk tilstand af søerne. Satellit re sul ta
terne kan imidlertid på nuværende niveau 
anvendes til at give indikationer på tilstand 
og udvikling af det store antal af søer uden 
forudgående kendskab samt give information 
om den horisontale variation i større søer som 
man pt. ingen viden har om. Satellitdata kan 
også fungere som en slags ”early warning”, når 
søer, som kun overvåges meget sjældent ser 
ud til at være under ændring, så det er nød
ven digt at kigge nærmere på deres tilstand.

Med inddragelse af Sentinel2 data og 
forbedrede analysemetoder vurderes det, at 
der i løbet af 12 år vil være en række yder
ligere mulige anvendelser herunder en fo ku
seret overvågning af søer hvor det er særligt 
relevant med yderligere undersøgelser, fx søer 
der har et klorofylniveau omkring grænsen 
god/moderat tilstand; for søer med særlige 
behov (fx badesøer) kan dedikerede algorit
mer anvendes og endelig vil frekvens og in
tensitet af algeopblomstringer kunne følges 
og dokumenteres – et vigtigt element i 
forhold til Vandrammedirektivet.
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