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Miljødirektoratets
arbeid med Copernicus
Agnès Moquet-Stenback
Prosjektleder fjernmåling,
seksjon for miljødata og geoinformasjon
Foto: Glen Musk

Copernicus pilotprosjekt til å bygge kompetanse
og kunnskap!
• Samarbeid med Norsk Romsenter
• Rammeavtale siden 2017
• 1 million kroner per år til pilotprosjekter som fokusere på bruk av Copernicus satellittbilder og
tjenester til overvåkings- og kartleggingsprogrammer og rapportering (indikatorer)
• Bygge bestillingerkompetanse, utforske muligheter
• Delegat i Copernicus User forum og Nasjonalt brukerforum med Norsk Romsenter (Agnes/Maria)
• Det gjelder klima-atmosfære, land, naturtypekartleging, tilsyn, hav og kyst

Pilot

29.10.2020
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Hvordan jobber vi hos Miljødirektoratet?
Jordobservasjonsteamet
(13 fagperson)

FoU teamet
Kunnskapsgrunnlaget

Programgruppene / VMK
Kartlegging og overvåking
Kompetanseforum

TMGfaggruppe
6 pers. i
ekspertgruppe

29.10.2020

(Pilot)
Prosjektleder

Policyutvikling – Rapportering
Forpliktelse i miljøområdet
Indikatorer
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…og med Eksterne

Agnès Moquet-Stenback, norsk
delegate fra Mdir (med Maria)

EU-

Nasjonal

Copernicus

Copernicus

User
forum

User
forum

Norsk
romsenter

Miljødirektoratet
Faggruppe
Jordobservasjonsteamet

Leverandører –
fjernmålingsaktører
Forskning, privat,
institutter, andre
departement og
direktoratet

Satellittgruppa

KLD

GEO

29.10.2020

Mehdi Khakpour, norsk representant
med Stein Trondstein, NP og Morten
Wergeland Hansen, MET

Fokus på 4 prosjekter i denne presentasjon
• Arealendringer i inngrepsfri natur
• Overvåkning av store innsjøer
• Skogøkologisk grunnkart

• Kartlegging av tidevannssone

29.10.2020
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Arealendringer i inngrepsfri natur

Leverandør: Norsk Regnesentral
1 år: 2019-2020

• Mål:
Uttesting av om det ved hjelp av data fra Sentinel-1 og -2 ville
være mulig å identifisere (i nær sann tid) ulike typer
naturinngrep, så som for eksempel veier, etter hvert som inngrep
skjer i naturen. I tillegg skulle prosjektet etablere spesifikasjon
av en automatisk tjeneste for deteksjon og varsling.

• Data:
Data fra Sentinel-1 og 2, validering mot flybilder og kartdata

• Metode:
NR har utviklet en metode for automatisert deteksjon av naturinngrep med Sentinel-1 og -2 satellittbilder. Metoden er basert
på det dype nevrale nettverket U-Net.

29.10.2020

Til venstre Sentinel-2 bilde, til høyre utvalgte veidata fra N50 og Vegbase.
I midten detekterte veiobjekt vha. U-Net. Midt i bildet trolig en ny
vei/turvei bygd etter siste kartdata-oppdatering
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Arealendringer i inngrepsfri natur
• Resultat:
✓ U-Net metoden egner seg meget godt til deteksjon av
infrastruktur-inngrep
✓ NDVI er et godt supplement
✓ Behov for gode treningsdata og bakkesannheter
✓ Større nyere veier detekteres enkelt, med en treff-prosent
på mellom 90 og 98 %
✓ Overraskende bra treff også på mindre inngrep

• Veien videre:
✓ Gå grundig gjennom funn og anbefalinger
✓ Vurdere ytterligere uttesting av metode, varsling og
prosesseringskjede - før en evt. går videre med en
kontinuerlig nedlasting/konvertering av Sentinel-bilder med
formål å overvåke inngrepsfri natur.

29.10.2020

Deteksjon av vindkraftutbygging med NDVI differanse på Nonsfjellet, Roan.

7

Overvåkning av store innsjøer

Leverandør: NIVA
3 år: 2018-2020

• Mål
1) Vurdere satellitt data sin egnethet for økologisk overvåking av
innsjøer
2) På sigd utvikle metode for operativ bruk av satellitt data i
Miljødirektoratet sin overvåking av innsjøer

• Data
Satellitt: MERIS, Landsat-8, Sentinel-2, Sentinel-3
Feltmålinger: Vannparametere, siktdyp, reflektans, absorbsjons
m.m.

• Metode
In situ provetaking samlet med miljø overvåking, extra match-ups
mellom feltmålinger og satellitt overpass, historiske satellitt data
(2009-2020)

29.10.2020
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Overvåkning av store innsjøer
• Resultat
✓ Validere sammenligningen per sesong og måneds
middel av klorofyll, TSM og siktdjup for ulike
algoritmer
✓ Spatiale kart over variasjoner
✓ Klassifisering av vannkvalitet over flere år

• Veien videre
Delrapporter, slut rapport 2019 med road-map for
operasjonelt bruk, kommende sluttrapport 2021.

29.10.2020
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Skogøkologisk grunnkart

Leverandør: NMBU
3 år: 2018-2020

• Mål
utvikle dekningskart med arealestimater av områder med høy sannsynlighet har
naturskog og sitkagran, og hvor det skal utvikles en produksjonsløype for
ferdigstilling, uttesting og levering av en første versjon av heldekkende nasjonale
kart innen 2020

• Data
Landskogstakseringen, innhentede ekstra bakkesannheter (etter LST metodikk)
Sentinel 2, Landsat 5-8, lidar og flyfoto.

• Metoden
Modellering med fjernmålte data og validering mot innhentede bakkesannheter.
Naturskog: ble estimert fra ALS data og skogegenskaper
Sitkagran: Test av 4 forskjellige metoder på S2, ALS, L8, Ortofoto
Fig: Alle bakkesannheter stedfestes med
høypresisjons GPS. Bilde: Hans Ole Ørka, NMBU

29.10.2020
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Skogøkologisk grunnkart
• Resultat
✓ Estimat for ulike definisjoner av naturskog og sitkagran
er på plass
✓ Skogtilstand (volum, høyde, etc.) bra bestemt
✓ Sannsynlighetskart for 12 skogrelaterte variabler
✓ Sannsynlighetskart og endringsdeteksjon
✓ Tidsserier (2015+)

• Veien videre
Ferdigstilles des. 2020. Forslag til videre produksjonsløype
for årlige dekningskart. Data og resultater vil gjøres
tilgjengelig i Miljødirektoratets nye data infrastruktur.
Fig: Kartlag i skogøkologisk grunnkart

29.10.2020
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Kartlegging av tidevannssone

Leverandør: NORCE
2 år: 2019-2020

• Mål
utvikle dekningskart med arealestimater av områder som med høy
sannsynlighet for å være i tidevannssonen, og hvor det skal utvikles
en produksjonsløype for ferdigstilling, uttesting og levering av en
første versjon av heldekkende nasjonale kart over tidevannssonen
innen 2021

• Data
Flybilder, bakkesannheter hentet inn i prosjektet, Sentinel 1 & 2

• Metoden
Bruke lange tidsserier til å detektere tidevannssone med endringer i
tørt/våte områder.
- Klassifisering med hjelp av maximum likely hood (MLH) classifier
neural networks (NN)
- Klassifisering basert på terskler av tørrleggingsvarighet...
29.10.2020

Fig: Forskjellige «naturtyper» identifisert ved
manuell inspeksjon av flyfoto (se neste slide)
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Kartlegging av tidevannssone
• Resultat
Svært gode resultater for Sentinel 1, og
utvikler nå metoder for S2 for å identifisere
ulike naturtyper i tidevannssonen (hardbunn,
bløtbunn etc.)

• Veien videre
Ferdigstilles mars 2021. Forslag til
videre produksjonsløype for årlige
dekningskart. Data og resultater vil gjøres
tilgjengelig i Miljødirektoratets nye
datainfrastruktur.
Fig: Ytre og indre deler av Trondheimsfjorden, hvor rød
farge viser tidevannssonen slik identifisert av S1

29.10.2020
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Fjernmåling i Miljødirektoratet :
Neste periode?
• Etablere teknisk infrastruktur for fjernmåling
-> Bedre kravspesifikasjon
-> Gjenbruk av data
-> Bedre tilgjengelighet av data
• Hovedøkosystemkart som bakgrunn for naturkartlegging og tilstand
• Bruk av Copernicustjenestene – teste det som finnes og se om det er nyttig for oss

Pilot

29.10.2020

Operasjonelle
nasjonale
tjenester

Rapportering
overvåking
kartlegging
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Takk for oppmerksomhet!

