Moderne teknik i
naturpleje med får
Fakta om
droneflyvning
til overvågning
af får

Billede taget med drone
over Præstbjerg
Naturcenter
Når hyrden skal overvåge naturarealerne og fårene, kan det
være et stort område at skulle få overblik over. Nogle gange er
terrænet vildt og ufremkommeligt, og dyrene kan gemme sig
mange steder. Hyrden har mange spørgsmål at besvare:
Hvor har dyrene græsset? Hvor står de henne? Hvor mange er
der? Hvad er resultatet af dyrenes græsning over tid?
Her kan brug af droner give overblik over landskabet, både
nu og over tid.

Hvad er en Drone?
En drone er et ubemandet fartøj. Der er accelerometre og
gyroskoper i dronen (ligesom i en smartphone), som måler
vinkler og fart. Kameraet på dronen har også et gyroskop,
så det kan holde sig vandret under flyvningen.

Hvad bruges droner til?
Der er forskellige droner, som kan bruges til overblik og
kortlægning. De bruges blandt andet til at måle forurening
fra skibsfart og til at måle varmeudslip fra varmeværker.

Hvad kræver det at flyve med droner?
Man skal have certifikater og beviser for at kunne flyve
med droner til erhverv. Man må flyve uden for bymæssig
bebyggelse, hvis man tager et kørekort. Man skal desuden
sikre sig, at man ikke krænker privatlivets fred. Man skal
derfor sørge for at holde en vis afstand til andre mennesker.
Det vil ikke betegnes som erhvervsflyvning, hvis man som
hyrde flyver over sine får. Kravet om certifikat gælder kun
hvis man flyver for andre som virksomhed.
Se mere om dronereglerne på www.trafikstyrelsen.dk/da/
droneregler
Droneflyvning over
Præstbjerg Naturcenter

Dronernes anvendelsesmuligheder i
naturpleje
Evaluering af naturplejen
Man kan anvende droner til at flyve i et grid (banemønster)
og lave et overbliksbillede af landskabet. Det kan bruges til
at tage et billede af udviklingen i naturen. Man ville kunne
bruge billederne til at se udbredelsen af eksempelvis lyng,
gyvel, bregner og træer. Dette kan bruges til at evaluere og
dokumentere effekten af naturplejen. Man ville også kunne
tage et billede af fåreflokken og bruge det til at tælle
dyrene.

Overvågning af arealerne
Der er en række krav
og tekniske
foranstaltninger at
tage højde for, hvis
man vil anvende
droner. Det er
derfor vigtigt at tænke
over hvad behovet er
før man kaster sig
over teknologien og
dele sine erfaringer.

Droner kan anvendes til at filme arealerne og danne et
overblik nu og her. Man kan flyve dronen over landskabet
og filme fårene. Dette vil kunne anvendes til at se, hvor
fårene opholder sig, og om der er ro. Man kan se dronens
filmoptagelser igennem efter flyvningen, eller man kan
følge optagelserne in real time, mens dronen flyver.

Dronemodel

Der er en række forhold man må være opmærksom på, hvis
man overvejer at anvende droner til overvågning. Man skal
være opmærksom på, at det kan tage lang tid at se
videoklip igennem. Hvis man kun skal finde et lille antal
får, er GPS sandsynligvis nemmere at anvende til formålet.
Det kan desuden skræmme dyrene, hvis de ikke er vant til
at dronen flyver tæt på. Under flyvning med dronen skal
man hele tiden have dronen i sit synsfelt og navigere den.
Det betyder at man selv skal være ude på arealet, og det vil
være svært at bruge den til at overvåge om natten til at se,
om der er rovdyr. Det ville være smart, hvis man måtte
anvende fuldautomatiske droner, der selv kan filme om
natten, men der gælder særlige regler, hvis dronen skal
kunne flyve autonomt (dvs. uden hel eller delvis styring af
en person).
Droner er mest aktuelle når man vil:
Have overblik over resultatet af afgræsning på et naturareal
Har dyrene på utilgængelige steder, og vil understøtte sin
overvågning f. eks. om der er ulve eller andre farer.

