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DHI

Global rådgivende virksomhed indenfor vand og samtidig 

dansk GTS institution – bygger bro mellem forskning og 

samfundsmæssige udfordringer

+1000 medarbejdere i +30 lande, enhed med +30 

medarbejdere med +20 års erfaring og høj specialisering 

indenfor satellitbilleder og automatiseret billede analyse 

Forædling af billeder til information. Officiel distributør af - og 

stor viden om satellitbilleder og anvendelser heraf

Vi arbejder tæt sammen med en række nationale 

og internationale aktører



Omforme rå satellitdata til information

Transformering af rå satellitdata til 

kvantificerbar information

Jordbundskortlægning

Et billede siger mere 

end 1000 ord…

…men hvorfor nøjes med 

det når det kan omformes 

til information



Forbedring af Jordbundskort i Danmark
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• DIGIJORD - GUDP finansieret

• Projektpartnere

− Århus Universitet

− Københavns Universitet

− SEGES

− DHI

• Formål: Forbedre digitale 

jordbundskort

• Kombination af nuværende 

jordbundskort og satellitdata 
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Tidslig opløsning < 1 dag
Rumlig opløsning ≈ 300𝑚

Skyer en udfordring

Tidslig opløsning = 2 − 5 dage
Rumlig opløsning = 10𝑚

Skyer en udfordring

Tidslig opløsning = 6 12 dage
Rumlig opløsning ≈ 10𝑚
All weather, day and night

SENTINEL-1 SENTINEL-2 SENTINEL-3



Sentinel 2
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• Refleksion fra overfladen

• Kan vi så se ned i jorden? 

• Hvad der sker på overfladen 

er et udtryk for hvad der sker 

nede i jorden..

• Tidserier

• Spektral information..

blandt 

andet
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Jun-2022

Rå tidserier



Apr-2022

Rå tidserier



Så hvilken information kan så bruges til kortlægning af jordbund?
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20180521 – 20180603 - May
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20180716 – 20180729 - July
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Bar jords komposit
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• #4112 Sentinel-2 datalag fra

2017 til 2021

• Vækstsæsonen (april-oktober) 

excl juni, juli

• Nationalt kort, alle marker

• 10 meters opløsning



Lammefjorden
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Sentinel 1 Bar jords komposit
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Vegetations 

sundhed

Jordbunds 

kortlægning

Tidsserie 

analyser

Jordfugtighed

Afgrøde 

bestemmelse
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For mere information: LN@dhigroup.com
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