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Digitalt værktøj til monitorering af insekter



• Hvad er FaunaPhotonics?
- Indsamling af data
- Digitalisering af insektdata
- Udvikling af de mest lovende muligheder

• Hvad består vores data af?
- Flyvende insekters aktivitet omkring sensoren
- Genkendelse af specifikke arter

• Hvad kan vores data, på sigt, bruges til? 
- Følge aktiviteten i marken
- Skadedyrenes aktivitet
- Nyttedyrenes aktivitet
- Biodiversitetens udvikling på arealer
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Hvordan fungerer sensoren?



Hvad kan udledes fra vores data?

• Vingeslagsfrekvens
• Kropsstørrelse
• Vingestørrelse
• Krop-til-vinge ratio
• Farve (ca.)
• Blandt andet..







Sommerfugle
/møl

Guldøje TordenfluerGræshoppere

Biller Fluer Bier/hvepseTæger/bladlus

Insektkatalog: 100
Klassificerede: 7

Klassificerede
Glimmerbøsser, rapsjordlopper, vinvikler, honningbier, 
jordhumler, bedebladlus, ferskenbladlus

2022
Biodiversitet



Hvad? Hvornår? Hvor? Biodiversitet
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• Se indflyvning af skadedyr i marken 

- Rapsjordlopper 

- Bladlus

- Glimmerbøsser

Hvad?
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September
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• Flere insekter og vi ser dem tidligere

© Landbrugs info

© Rothamsted Research

© European seed

Hvad?
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• Unik viden om hvornår insekter er aktive

Tæt på et vandhul Inde i en skov

Myg

Nataktive insekter

Hvornår?



Hvornår?
• Landmanden ændrede sine sprøjtevaner fordi han kunne se, at hans honningbier

var aktive i længere tid end han før troede



Hvor?





• Ny, markant billigere teknologi
• Leverer samme kvalitet data

• Større målevolumen
• Insekt IoT sensor

• Muligt at måle bevægelsen af 
insekter indenfor én mark

• Eller på tværs af hele gården

• Fra ~3.000 dkk/år per sensor

Fremtiden: “BugEye”



• Partnerships med virksomheder der kan udvikle skadetærskler
• Vi leverer troværdig data

• ”Early warning” mod skadedyr

• Udvikling af biodiversitet

• Certificeret værktøj til dokumentation

• Autonom dannelse af sprøjtekort mod skadedyr

Perspektivering: 5 til 10 år



Spørgsmål?

Hjemmeside:
www.faunaphotonics.com

Mere info:
chgr@faunaphotonics.com - mig

info@faunaphotonics.com

Podcast om teknologien:
https://www.dr.dk/lyd/p1/vildt-
naturligt/vildt-naturligt-2022-05-02

Artikler: 
https://www.nature.com/articles/s
41598-022-06439-6
“Automating insect monitoring 
using unsupervised near-infrared 
sensors”
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