
#We See Insects

Ea Hørsving, biolog hos FaunaPhotonics



• Hvad er FaunaPhotonics?
- Firma der skaber data

• Hvad består vores data af?
- Information flyvende insekters aktivitet omkring sensoren
- Genkendelse af specifikke flyvende insekter

• Hvad kan vores data, på sigt, bruges til? 
- Information om skadedyrenes aktivitet
- Information om bestøvere i marken
- Gøre det nemmere for landmanden at holde øje med 

hvad der sker i marken



• Vi er stadigvæk i testfasen
- Tester udstyr med samarbejdspartnere
- I Danmark og internationalt
- I mange forskellige afgrøder

• Vores samarbejdspartnere repræsentere 
en bred sammensætning af industrien, fra 
landmænd til internationale firmaer
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Hvordan fungere sensoren?



Hvad kan udledes fra vores data?

• Vingeslagsfrekvens
• Kropsstørrelse
• Vingestørrelse
• Krop-til-ving ratio
• Farve

… og mere end 30 andre 
kendetegn som kunstig 
intelligens kan udlede







Sommerfugle
/møl

Guldøje TordenfluerGræshoppere

Biller Fluer Bier/hvepseTæger/bladlus

2020
Insektkatalog: 11
Klassificerede: 2

2021
Insektkatalog: 96
Klassificerede: 7

Klassificerede
Glimmerbøsser, rapsjordloppe, vinvikel, honningbier, jordhumle, 
bedebladlus, ferskenbladlus



Hvad? Hvornår?



• Se indflyvning af skadedyr i marken 
- Rapsjordlopper 
- Bladlus
- Glimmerbøsser

Hvad ved vi at vi kan?

© Farmers weekly



• Vi ser flere insekter og vi ser dem tidligere

© Landbrugs info

© Rothamsted Research

© European seed

Hvad ved vi at vi kan?



• Unik viden om hvornår insekter er aktive

Hvad ved vi at vi kan?



• Beregne biologisk diversitet fra 
sensorens data

• Nem sammenligning mellem 
lokaliteter og forskellige år

• Des flere sensorer der måler, des 
mere brugbart

Fremtiden - biodiversitetsindex

© Ea Hørsving



• Netværk af sensorer 

• Give en form for heat map
- Skadedyr
- biodiversitet

• Nem måde at følge udviklingen 
over flere år

• Testes i 2022

Fremtiden - netværksudvikling



Fremtiden – mobile sensorer
• Påsat køretøj 
• Insekter talt per minut indenfor et 

givent område
• Kan give et billede af ‘hotspots’ I 

marken
• Ændre måden vi sprøjter vores mark på



Spørgsmål?


