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Marine habitater er vigtige områder for livet 
i kystzonen og er samtidig en af de centrale 
indikatorer for tilstandsvurdering af vandmil
jøet i Danmark. Detaljeret viden om under
vandsvegetation (søgræs og makroalger) 
er derfor en central parameter i mange 
for  valtningsmæssige sammenhænge. Der er 
derfor stor interesse i at afsøge mulighederne 
for at udnytte ny teknologi – herunder brug af 
satellitdata – som supplement til traditionelle 
moniteringstilgange for at opbygge et mere 
komplet billede af tilstanden langs vores 
kyst er /1/. Vi vil i denne artikel opridse et for
løb, vi har været igennem de seneste år, hvor 
ud gangspunktet var detailstudier i lokal skala 
baseret på højt specialiseret viden, til situa
tionen i dag hvor vi har muliggjort storskala
analyser for ikkespecialister baseret på en 
skalerbar webapplikation i skyen. Vores fokus 
er således i mindre grad på de detaljerede 
resultater; der inviterer vi i stedet læseren til 
at kontakte os, hvis man er interesseret i at 
høre nærmere. 

I SeaStatusprojektet begyndte vi i 2017 
studier og udvikling af nye satellitbaserede da
taprodukter samt kombinationen af forskelli ge 
datakilder. Målet var at øge værdien af data 
samt give bedre mulighed for at vurdere og 
optimere udnyttelsen af vores marine ressour
cer. Mulighederne har været til stede, og også 
anvendt, i adskillige år, men ikke i stor skala 

og på systematisk vis. Med opsendelsen af 
Sentinelsatellitterne har vi imidlertid nu fået 
adgang til en unik datakilde, og Sentinel2 sa
tellitdata har således siden 2015 muliggjort 
storskalakortlægning af kystmiljøet i en rumlig 
opløsning på 10 x 10 meter baseret på satel
litoverflyvninger over Danmark hver 23 dage. 
Under Copernicusprogrammet bliver satellit
data desuden gjort frit og gratis tilgængeligt, 
så dataudgiften til storskalaanalyser i fx forvalt
ningssammenhænge nu er væk. Vi har i artik
len her fokuseret på kortlægning af under
vandsvegetation, men det kunne i princippet 
være en hel stribe af kystrelevante parametre, 
der blev præsenteret såsom vandkvalitet, 
vanddybder, kystdynamik osv.  

Brug af satellitdata til kortlægning af 
marin vegetation – Roskilde Fjord
For at kunne kortlægge undervandsvegeta
tion er man naturligvis nødt til at kunne se 
havbunden i de satellitdata der anvendes. Sen
tinel2 Satellitterne måler reflekteret energi 
i en række kanaler i det elektromagnetiske 
spektrum, og der er derfor et naturligt mak
simum for, hvor dybt man kan se ned i vand
søjlen; som en tommelfingerregel går denne 
grænse ved omtrent en Secchidybde. Den 
maksimale dybde, hvortil man kan monitorere 
undervandsvegetationen, vil således variere 
fra område til område styret af vandets klar
hed. På figur 1 ses et eksempel fra den ydre 
del af Roskilde Fjord (Frederiksværk havn ses 
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Figur 1. Sentinel-2 eksempel for den ydre del af Roskilde Fjord. Billedet til venstre viser et 
traditionelt ’farvefoto’ af fjorden, hvor mange detaljer ses på land, men få i selve fjorden. På 
højre side er vist et eksempel, hvor billedet er behandlet, så flest mulige detaljer i fjordom-
rådet fremhæves, herunder tydelige, mørke områder med undervandsvegetation på dybder 
omkring 3-4 meter.
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i den nordøstlige del af figuren til venstre). 
På figurens højre side er billedet optimeret 
til at fremhæve detaljer i vandområderne, 
hvor ved strukturer på bunden tydeliggøres. 
I dette tilfælde ses bunden ned til 68 meters 
dybde (sejlrenden) med tydelige, afgrænsede 
og mørke områder med undervandsvegeta
tion ved dybder på omkring 34 meter. Med 
avanceret billedanalyse kan denne informa
tion udledes analytisk og med forskellige tek
nikker omsættes til information om, hvad der 
findes på bunden (fx sediment, vegetation, 
hård bund). 

I SeaStatusprojektet lagde vi ud med de
tailanalyser af hele Roskilde Fjord baseret på 
satellitdata for 2018. Med inddragelse af til
gæn gelige dykkertransekter fra NOVANA, 
lokalkendskab fra SeaStatusprojektkolleger, 
samt manuelt indtegnede træningsdata base
ret på flyfoto, blev en machine learning model 
trænet og brugt til at danne et komplet over
blik over fordelingen af undervandsvegetation 
i fjordens lavvandede områder. Da de optiske 
egenskaber i fjordens ydre og indre dele varie
rer ganske betydeligt, var det nødvendigt at 
træne to machine learning modeller, en for 
hvert område, for at opnå tilfredsstillende re
sultater for hele fjorden. 

Resultaterne viste, at den langt bedre sigt
barhed i fjordens ydre del også gør det muligt 
at kortlægge undervandsvegetationen ned til 
større dybder (ca. 6 m for den ydre del; 34 m 
for den indre del). Baseret på kortet er det 
muligt at beregne en række beskrivende mål, 
såsom arealer for udbredelsen og dæknings
grader for de forskellige dybdeintervaller. Vi 
ser således en forventet fordeling af udbre
delsen med spredt og generelt ringe udbre
delse i det aktive dybdeinterval på 0 – 1 m, og 
stigende tæthed og udbredelse i de dybere 
områder. En illustration af kortet er vist i figur 
2 nedenfor.

Fra lokal til national skala
De meget lovende resultater fra SeaStatus
pro jektet fra Roskilde Fjord bidrog i 2018 til, 
at Velux Fonden støttede os med en bevilling, 
til at lave den første nationale kortlægning af 
undervandsvegetation i Danmark. Med Velux 
Fondens støtte blev det muligt at opskalere 
tilgangen optimeret til afgrænsede områder 
og lave en effektiv storskalakortlægning. Op
skaleringen indebar en opgradering af klassi
fikationsmetoden i form af mere avancerede 
deep learning teknikker samt en markant 
ud videlse af mængden af træningsdata baseret 
på NOVANA data, nationale flyfotos, og ma
nu elt indtegnede datapunkter. Input satellit
data til den nationale klassifikation var igen 
Sentinel2 data fra 2018, og med data primært 

fra klarvandsperioden i maj, for at muliggøre 
kortlægning til størst mulige dybder. 

Gennem projektet blev samtlige lavvandede 
områder i Danmark kortlagt ned til 4 til 10 
meters dybde, afhængigt af den lokale vand
kvalitet. Den første nationale kortlægning blev 
efterfølgende gjort offentligt tilgængelig i en 
dedikeret webbrowser /2/, og interessen i 
kor tet har siden været markant fra både myn
digheder, rådgivere og private. Også interna
tionalt har kortet og vores tilgang til storskala
kortlægning af undervandsvegetation vakt 
interesse, og i 2020 er der således udført stor
skalakortlægning i Norge samt en første natio
nal kortlægning af Sverige.

Nu kan alle udføre de avancerede 
analyser og kortlægge kystområder
I 2020 indgik DHI en aftale med de svenske 
myndigheder (Havs och Vattenmyndigheten) 
om at udføre en første kortlægning af under
vandsvegetation på national skala tilsvarende 
den danske kortlægning. Med udgangspunkt 
i systemet opbygget under den danske kort
lægning var det muligt at kortlægge samtlige 

lavvandede områder langs Sveriges 11.530 km 
lange kystlinje på under 6 måneder. Viden om 
undervandsvegetationens udbredelse er af 
mange grunde vigtig viden, men endnu mere 
værdifuld er viden om eventuelle ændringer i 
udbredelsen, da det kan indikere ændringer 
i et vandområdes økologiske status. Øget ud
bredelse indikerer fx forbedret status og fald 
i udbredelsen en forringelse af forholdene. 
Af den grund blev der i samarbejdet med de 
svenske myndigheder bygget en udvidelse til 
kortlægningsmodulet, der gør det muligt for 
ikkespecialister at udføre den detaljerede 
kortlægning direkte i en webbrowser. I 
brow seren kan en bruger med ganske få klik 
komme gennem hele kortlægningsprocessen 
fra udvælgelsen af et egnet billede, der ønskes 
klassificeret, til optimering af machine lear
ning modellen med tilføjelse af træningsdata 
og endelig færdiggørelse af klassifikationen. 
Processen kan gentages, indtil brugeren er 
tilfreds med resultatet, hvorefter det færdige 
kort kan overføres til fx et GISprogram for 
videre analyse. 

Den webbaserede tilgang har mange for

 SeaStatus - Innovative Technologies for Quantification of Sea Status

Figur 2. Resultatet af den satellitbaserede kortlægning af undervandsvegetation i Roskilde 
Fjord baseret på data fra 2018 i 10 m opløsning. Vegetationen er opdelt i to klasser (spredt 
(sparse) og tæt (dense), og derudover indeholder kortet en klasse, hvor der ikke er detek-
teret undervandsvegetation (no vegetation), samt en klasse hvor det ikke er muligt at se 
bunden af fjorden i satellitdata, primært grundet dybder over en Secchi-dybde (Optically 
deep). 
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de le. Ved at lade en bruger med fx lokalkend
skab til et område eller med biologisk viden 
udføre analyserne, sikrer man et optimalt re
sultat. Den faglige vurdering af kvaliteten af 

resultaterne kan løbende evalueres undervejs 
i processen. Fordi alt det tekniske omkring 
billedbehandling og dataprocessering kører 
’skjult’ i baggrunden, er systemet desuden 

meget hurtigt at komme i gang med. Det 
kræver en ganske kort introduktion, og en 
typisk bruger vil være i stand til at arbejde 
selvstændigt med systemet i løbet af få timer. 
Systemet er derfor også omkostningseffektivt 
at tage i brug samt benytte. 

Perspektivering
Det forløb, vi har beskrevet i denne artikel, 
følger en generel trend, som er observeret de 
senere år. Der er et stort behov for supple
rende datakilder til moniteringsprogrammer, 
og man kigger i den forbindelse meget mod 
de muligheder, som ny teknologi tilbyder. 
Til svarende modnes ny teknologi hastigt disse 
år, og der gøres meget for at sænke de tekno
logiske barrierer for optag af de nye tilgange 
hos brugerne. I dette eksempel er vi fx på kun 
3 år gået fra en situation, hvor det krævede en 
specialist i billedbehandling og dataanalyse for 
at kortlægge undervandsvegetation i lokal/re
gional skala, til i dag hvor ikkespecialister kan 
udføre analyserne i stor skala. Der er i øjeb
likket dialog med flere mulige aftagere af det 
nye analysesystem, og vi forventer at det vil 
vinde yderligere indpas de kommende år hos 
både myndigheder og rådgivere, der arbejder 
i kystzonen både nationalt og internationalt. 

I artiklen har vi beskrevet eksempler på ’en
gangs’kortlægninger af undervandsvegeta
tion. Med et system der er både nemt og hur
tigt at bruge, vil man fremadrettet kunne 
begynde at udføre flere kortlægninger og se 
nærmere på både årtilår samt sæsonvariatio
ner i stor skala. Derved får man et vigtigt nyt 
bidrag til de nuværende moniteringsmetoder, 
der ikke giver samme muligheder for rumlig 
og temporal opdatering. 
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Figur 3. Udsnit fra portalen der giver online adgang til den nationale kortlægning af under-
vandsvegetation i Danmark /2/.

Figur 4. Eksempel på det grafiske brugerinterface som muliggør webbaseret kortlægning af 
undervandsvegetationen. I browseren kan brugeren 1) vælge og processere et input satel-
litbillede, 2) tilføje egne træningsdata enten via upload af eksisterende data eller ved indteg-
ning direkte i browseren samt 3) køre klassifikationsrutinen ud fra en valgt machine learning 
model. Et dashboard-system viser status på brugerens projekter og giver adgang til allerede 
udførte kortlægninger, hvis man ønsker at genbesøge resultaterne.


