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Baggrund og formål
Økonomien i overvågningsprogrammet 
gør det svært at gennemføre en overvåg
ning, der kan opfylde et stigende behov for 
viden om vores vandmiljø vha. traditionelle 
undersøgelsesmetoder. Derfor har der i de 
senere år været fokus på at implementere ny 
og mere omkostningseffektiv teknologi i den 
nationale overvågning.

Indtil videre vurderes søers økologiske til
stand i forhold til Vandrammedirektivets mål
sætninger udelukkende på baggrund af ind
hold af klorofyl α i søvandet. Spektralanalyse 
af satellitbilleder kan netop estimere indhol
det af klorofyl α og er derfor meget relevant 

både for at øge overvågningsfrekvensen og 
for at dække flere søer. Satellitbaseret over
vågning har været anvendt i en årrække i ma
rine vandområder. I de senere år er nøjag
tighed og detaljeringsgrad blevet forbedret, 
så det nu også er muligt at anvende tek nik
ken i ferskvandsmiljøer. Samtidig bliver de 
nødvendige datakilder billigere og lettere 
tilgængelige, og det er derfor nærliggende at 
vurdere potentialet i anvendelsen af satelit
billeder i ferskvandsovervågningen. Dette er 
baggrunden for projektet RASK (Remote 
sensing Af SøKlorofyl), finansieret af Mil jø
ministeriets Miljøteknologipulje, som DHI, 
GRAS og Aarhus Universitet i det seneste år 
har arbejdet på. 

Projektet undersøger sammenhængen mel
lem satellitbilleders spektrale bånd og kloro
fylkoncentrationen i danske søer, med det 
overordnede mål at skabe grundlaget for ud

vikling af et værktøj, som kan give informa
tion om klorofylkoncentration ved hjælp af 
satellitoptagelser på linje med traditionelle 
klorofylprøver.

Teknologien
For at satellitoptagelser skal være anvendelige 
i en administrativ sammenhæng skal flere 
betingelser være opfyldt. Antallet af skyede 
dage i Danmark stiller krav til hyppig overflyv
ning for at øge sandsynligheden af en skyfri 
satellitoptagelse. Data skal være tilgængelige 
i en detaljeringsgrad, der passer til størrelsen 
på søerne, man ønsker moniteret. Billederne 
skal kunne opløses i de rigtige bølgelængder 
for at kunne estimere absorbansen specifikt 
relateret til klorofyl α og endelig skal prisen 
være attraktiv. I øjeblikket er der ingen data
kil der, der opfylder alle disse betingelser; 
man er enten nødt til at gå på kompromis 
med den rumlige opløsning ved fx at bruge 
gratis MERIS data i 300 m. opløsning eller 
købe højtopløselige data, hvor prisen er så 
høj, at en national dækning er urealistisk. 
Som for al anden teknologi går udviklingen 
dog hurtig i retning af, at teknikken på 
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Figur 1. WorldView-2 optagelse af studieområdet fra 1. 
oktober 2011. Silkeborg er placeret i billedets nordvestlige 
område. Den rumlige opløsning på billedet er 2 meter. Som 
man kan se, er billedet meget detaljeret og står meget skarpt 
på en klar solskinsdag den 1. oktober 2011, hvor man endda 
kan ane de mange sejlbåde, der var på søerne den dag. 
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samme tid bliver bedre, nemmere tilgængelig 
samt billigere. Hvor operationel satellitover
vågning af vandkvalitet hidtil kun har været 
praktisk mulig over større havområder, bliver 
der i 2013 opsendt satellitter, som vil kunne 
levere gratis billeder med bånd, der optages 
i anvendelige bølgelængder, stor rumlig op
løsning og med en overflyvningshyppighed 
på 2 – 3 gange om ugen. Indenfor meget 
kort tid står vi derfor i en situation, hvor en 
operationel monitering af ferskvandsområder 
i Danmark bliver både teknisk og økonomisk 
mulig. 

Silkeborg-søerne
For at undersøge og demonstrere mulighed
erne for klorofylkortlægning i danske søer 
baseret på højtopløselige satellitdata, blev 
der i løbet af 2011 optaget fire billeder fra 
den kommercielle WorldView2 satellit. 
WorldView2 satellitten leverer billeder i 2 x 
2 meters opløsning, som kan transformeres 
til meget detaljeret information om kloro
fyl koncentrationen i søer. På Figur 1 er vist 
et WorldView2 billede optaget d. 1/10 2011 
over studieområdet sydøst for Silkeborg. Om

rådet dækker ca 80 km2 og og er valgt som 
arbejdsområde, da det dækker mange søer 
med varierende klorofylindhold.

Parallelt med satellitoptagelserne blev der 
gennemført en målekampagne på søerne, 
hvor der blev taget vandprøver til traditionel 
bestemmelse af klorofylkoncentrationen. 
Målekampagnen og satellitoptagelsen blev 
koordineret, således at der blev optaget to 
billeder med få dages mellemrum, og der ind 
i mellem blev gennemført en målekampagne. 
For begge perioder gælder, at vejret var klart 
med svag vind. Det skønnes derfor, at prø
verne er repræsentative for forholdene i de 
enkelte søer for dagene umiddelbart før og 
efter prøvetagning. I forbindelse med den 
første kampagne blev der udtaget vandprøver 
til klorofyl α koncentrationer fra 11 søer og 
47 lokaliteter. Ved den anden kampagne blev 
9 søer besøgt fordelt på i alt 44 lokaliteter. De 
faktiske værdier af klorofyl α blev anvendt til 
at udvikle algoritmer til estimering af kloro
fylkoncentrationen på baggrund af satellitop
tagelser fra WorldView2 satellitten (Figur 2).

Inden den statistiske analyse af satellitbil
lederne blev de enkelte billeder præproces

seret med forskellige billedbehandlingstek
nikker, herunder geometrisk opretning for at 
sikre en god geometrisk nøjagtighed og at
mosfærekorrektion for at konvertere billed
erne til reflektans. 

Optagelserne viser, at de næringsrige søer 
Ørn Sø, Lyngsø og Silkeborg Langsø i billeder
nes øverste del som forventet har de højeste 
klorofylkoncentrationer, hvorimod eksempel
vis Almind Sø og Slåen Sø som nogle af de re
neste søer i Danmark har lave klorofylkoncen
trationer omkring 10 µg/l eller mindre. De 
store søer Julsø, Borre Sø og Brassø, som 
gennemløbes af Gudenåens relativt nærings
rige vand havde i 2011 forholdsvis lave kloro
fylkoncentrationer på 10 – 20 µg/l i modsæt
ning til få år siden, hvor indholdet af klorofyl 
α var langt højere. Indvandringen af vandre
musling i store mængder sørger nu for, at 
vandet filtreres i sådan grad, at der er væ sent
ligt lavere klorofyl α koncentrationer end for
ventet ud fra næringsstofindholdet.

Der er en betydelig variation i klorofylkon
centrationen i de satellitbaserede klorofylkort 
(Figur 2) i perioden fra d. 14. til d.18. april 
2011, hvorimod forholdene på eftersommer
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Figur 2. Beregnet klorofyl α baseret på de fire WorldView-2 optagelser over studieområdet. De fire figurer er vist med den samme 
farveskala. De hvide områder på billedet fra den 14 april er skyer, der er blevet masket væk. De samhørende vandprøver til klorofyl α be-
stemmelse er indsamlet d. 15. april og d. 30. september.
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ens to optagelsesdage ikke varierede i tilsvar
ende grad. Derudover er der også relativt stor 
variation i klorofylindhold imellem de enkelte 
søer samt en stor rumlig variation i den 
enkel te sø  specielt for de lidt større søer 
(fig. 3). 

Eftersom klorofyl α ved traditionel over
vågning næsten altid kun bestemmes på én 
lokalitet i hver sø, giver billederne således ek
stra information omkring dynamikken i de 
en kelte søer. 

På figur 4 ses resultatet af en direkte sam
menligning af de målte og beregnede kloro
fyl værdier. Der er en rimelig overensstem
melse mellem målt og beregnet 
kloro fylbestemmelse (udtrykt ved en R2værdi 
på henholdsvis 0,74 og 0,69). For september/
oktober aktiviteterne er forklaringsgraden no
get svagere (R2 på 0,48 og 0,40), men tenden
sen dog stadig tydelig. 

Tager man højde for de usikkerheder, der 
er knyttet til billedbehandlingen samt, at der 
ikke er direkte sammenfald mellem de målte 
værdier og satellitdata (data er optaget før og 
efter måledagen) er de opnåede resultater 
ganske opmuntrende. 

Perspektiverne
Som det ses, kan WorldView2 i dag levere 
billeder, som gør det muligt at få information 
om klorofylkoncentrationer i vore søer på et 
meget detaljeret niveau. 

I forhold til den almindelige overvågning af 
søer er en så stor detaljeringsgrad dog sjæl
dent nødvendig – her ville data i en lavere 
opløsning (fx 10 – 30 meter) sandsynligvis 
dække behovet, som illustreret i Fig. 5, hvor 
Julsødata er vist både med en høj og lav 
opløsning. 

I øjeblikket er der flere datakilder i 10 – 30 
meter opløsning, og der er flere på vej inden
for en kortere årrække. Den mest lovende da
takilde er det Europæiske Sentinel2 program, 

der består af 2 identiske satellitter, hvor den 
første forventes opsendt i 2013. Sentinel2 
programmet vil levere data i 1020 meter 
opløsning og når begge satellitter er opera
tionelle, vil det være muligt at få data over 
Danmark hver 2. – 3. dag. Data vil blive gjort 
tilgængelige under en frit tilgængelig ’open 
data policy’ og er ydermere betydeligt mere 
sensitive end de nuværende datakilder med 
tilsvarende opløsning. Det vurderes derfor, at 
Sentinel2 vil blive en yderst vigtig og brugbar 
kilde til information om miljøet i Danmark 
fremover. 

Afslutning
Alt i alt tegner fremtiden lys for at anvende 
satelitbilleder til overvågningen af søer. 
Der er imidlertid også begrænsninger 
ved metoden og det vil eksempelvis være 
problematisk at vurdere klorofylindholdet 
i klarvandede, lavvandede søer/områder, 
hvor undervandsplanter vil give et kraftigt 

(og misvisende) klorofyl α signal. Brugen 
af satellitbaserede målinger kan derfor ikke 
erstatte den traditionelle prøvetagning, men 
supplere denne med ekstra data i forhold til 
hyppighed, rumlig variation samt dækning af 
søer, der i dag ikke er en del af moniterings
programmet. De traditionelle målinger er 
ud over deres nuværende brug samtidig helt 
nødvendige for at sikre kalibrering af satellit
data og dermed modellernes nøjagtighed. 

RASK skal således ses som første skridt og 
grundlaget for at være i stand til at vurdere 
miljøtilstanden i søer med brug af satellitop ta
gelser for en omkostningseffektiv miljøadmi
ni stration og miljøindsats.
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Figur 3: Udsnit over Julsø med de beregnede satellitbaserede klorofylkort for 14. april  (venstre) og 29. september (højre). Farveskalaen er 
den samme som vist i  Figur 2. Punkterne angiver, hvor der er lavet traditionel klorofylmåling samt den målte værdi.

Figur 4. Sammenligning mellem målte og estimerede klorofylkoncentrationer for april aktivi-
tet erne i studieområdet (satelitdata fra 14. og 18. april; målte data fra d. 15. april). 
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Faktaboks – baggrundsviden
Satellitoptagelser og brug til monitering af søer
Den mest robuste anvendelse af satellitdata til bestemmel-
se af klorofyl α i dag er højfrekvente, lavt-opløselige senso-
rer, som kan tage billeder en eller flere gange dagligt i en 
forholdsvis grov rumlig opløsning på 250 – 1000 m. Til ma-
rin monitering er denne skala tilstrækkelig. Ud over den 
rumlige opløsning er det vigtigt, ved satellitmålinger af 
vand, at optagelserne har en høj tidslig frekvens, da vand-
miljøet er ekstremt dynamisk. 

Samme metode er også mulig for søer /2/. Imidlertid er der 
en række tekniske udfordringer, der skal løses, før en ope-
rationel overvågning kan igangsættes. Den rumlige opløs-
ning på 250-1000 m, er kun brugbar for de største danske 
søer. For at undgå kanteffekter, når der måles med grov 
rumlig opløsning, bør en sø have en udstrækning på 
mindst 1,5 km, hvilket kun gør løsningen mulig for de aller-
største søer i Danmark /1/. For mindre søer er det nødven-
digt at benytte data med højere rumlig detaljeringsgrad, 
hvilket i øjeblikket vil ske på bekostning af optagefrekvens 
og spektral (farvemæssig) detaljeringsgrad. 

Anvendte data:
I RASK projektet arbejdes der med forskellige satellitdata i 
varierende opløsning: 

MERIS
MERIS (300 m x 300 m) kan i dag levere billeder hver 1-2 
dage i lav rumlig opløsning. Disse optagelser har vi an-
vendt til blandt andet at illustrere perspektiverne i at anven-

de satellitoptagelser med korte tidsintervaller i sammen-
hæng med økologiske sømodeller for derigennem at for-
bedre modellernes evne til at forudsige tilstand og udvik-
ling.

Landsat
Landsat (30 m x 30 m) passerer Danmark i en fast bane 
hver 16. dag. Landsat har et historisk arkiv, der gør det mu-
ligt at gå mere end 30 år tilbage i tid. Da data desuden er 
frit tilgængelige, opvejes i nogen grad den lave sensitivitet i 
data, der betyder, at data ikke er optimale til at analysere 
vandområder. I RASK bruger vi Landsat til at kalibrere og 
validere økologiske sømodeller samt som forberedelse til 
Sentinel-2 programmet.

WorldView-2:
WorldView-2 (2 m x 2 m) er den pt. mest avancerede kom-
mercielt tilgængelige satellit. Data er tilgængelige i 8 bånd 
med nogle helt unikke muligheder for analyser af fx vand-
miljøet. I RASK projektet bruger vi WorldView-2 data til 
højt opløslig kortlægning af klorofyl indhold af søer i søhøj-
landet omkring Silkeborg. 

Adgang til data
Der er i dag et stort antal forskellige satellitdata, der er til-
gængelige i mere eller mindre let tilgængelig form. En del 
ældre data leveres gennem centrale services – fx NASA og 
ESA. Andre kræver aftaler direkte med de enkelte satellit-
operatører eller tilknyttede leverandører. Data til projektet 
anskaffes af GRAS, der er autoriseret reseller af de højtop-
løselige data samt har samarbejdsaftaler og – rutiner til 
data adgang hos de relevante organisationer. 

Figur 5. Figuren viser forskellen mellem data i 2 og 30 meter opløsning i Julsø. Billedet til venstre er i den originale 2 meter opløsning, 
mens billedet til højre er blevet nedgraderet til 30 meter opløsning
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