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Øjne i himlen
Amerikanerne bruger dem i Mellemøsten. Brand-
folk og ejendomsmæglere bruger dem i Danmark 
til mere fredelige formål. Nu er forskerne også 
begyndt at bruge dem i Grønland. Det drejer sig 
om forskernes øjne i himlen – dronerne.

En gang imellem kan det være praktisk at se det hele lidt 
fra oven. Det har videnskabsfolk i Grønland nu taget helt 
bogstaveligt og er begyndt at eksperimentere med at ind-
samle data med droner. Grønlands Nationalmuseum og 
Arkiv købte tidligere i år, sammen med Nationalmuseet, 
en drone, som skulle testes på sommerens ekspedition til 
Kap York nær Thule, hvor forskerne skulle undersøge om-
rådet for inuits udnyttelse af meteorjern (se artikel side 
22). Det var et pilotprojekt, og museumsinspektør Mikkel 
Myrup forklarer:

- Der var flere ting, der kunne gå galt deroppe, hvis fx 
der manglede en del eller noget opdatering af software. 
Men jeg blev bl.a. positivt overrasket over, at dronen kan 
fremstille så detaljerede kort, som vi fik ud af dens soft-
ware. Vi opmålte det terræn, hvor meteoritterne Woman 
og Dog blev fundet, og kunne ud fra de data producere 
detaljerede kort med højdekurver på 10 cm. Hvis vi skulle 
have opmålt hele området på traditionel vis udelukkende 
med GPS, ville det formentlig have krævet over en uges 
arbejde. I stedet kunne vi klare os med en flyvning af ca. 
20 minutters varighed.

Opmålingerne kræver en del forarbejde – styringen 
foregår ikke som med et fjernstyret modelfly. Mikkel 
Myrup forklarer:

- De data, som dronen producerer, består af fotografier. 
For at kunne bruge de fotografier skal hvert eneste inde-
holde oplysninger om bl.a. position, højde og vinkel, bil-
ledet er taget i. Hardware i dronen sørger for, at disse data 
bliver knyttet til hvert fotografi. Dronen flyver efter noget 
software, hvori vi har defineret området, der skal opmå-
les, samt hvilken opløsning data skal have. Hvis vi skal 
bruge data med en god opløsning på fx tre centimeter, så 
finder programmet selv ud af, hvilken højde dronen skal 
flyve i. Det finder også selv ud af, hvor den skal tage bil-
lederne, hvor mange og alle de ting, som man ellers skal 
have mange års erfaring for selv at lave. Jo højere opløs-
ning på billederne, jo lavere skal dronen flyve.

Dronen har vinger, og i forbindelse med landingerne 
gav det nogle udfordringer. I Grønland er terrænet stenet, 
og det er ikke sundt for et stykke mekanik at brage ind i 
sten. Derfor forsøgte forskerne at gribe dronen ved lan-
ding, men det er heller ikke helt nemt. Arkæologerne 

arbejder på en løsning, hvor 
dronen  lander ind i et net i 
stedet for. 

First movers
Østpå, ved Young Sund, har 
biologen Signe Normand 
fra Bioscience på Aarhus 
Universitet været i gang med 
en drone i flere områder. Her 
er det vegetationen i fugleper-
spektiv, der er i søgeren. Signe 
Normand forklarer:

- I samarbejde med Jacob Nabe-Nielsen har vi udlagt 
mere end 100 vegetationsplots i forskellige højder over 
havet i to områder. I hvert plot på 80x80 cm registreres 
vegetationens artsrigdom og sammensætning og dæk-
ningsgrad. De indsamlede data siger noget om de fakto-
rer, der bestemmer hvilke arter, man finder hvor og hvor-
for. Det er så det, vi kobler dronearbejdet op på. Vi flyver 
hen over disse plots, og idéen er at opskalere plante- 
arternes lokale udbredelse til landskabet. Begrænsningen 
ved at registrere arterne i et lille område, som det kun er 
muligt med plotbaseret dataindsamling, er, at når man så 
kommer hjem, ved man ikke, hvad der voksede ved siden 
af plottet. Det gør vi nu, fordi vi får billeder af det hele og 
vigtigst: Vi har langt bedre muligheder for at kortlægge ar-
ternes udbredelse i landskabet og følge, hvordan deres ud-
bredelse ændrer sig over tid. Vi flyver typisk i 50 m højde 
og har billeder med en opløselighed på en halv centimeter.

Som Mikkel Myrup også antyder, er det udfordrende at 
være pioner. Signe Normand siger:

- Det har krævet teknisk snilde, for hvis dronen falder 
ned, skal man selv kunne reparere den. Min kollega Urs 
Treier har derfor selv samlet vores drone. Desuden skal 
man huske, at droner flyver på batterier, som skal opla-
des hver dag. Det betyder, at vi skal være selvforsynende 
med strøm. Den udfordring har vi klaret med ni solpane-
ler. Det har fungeret perfekt. 

Men som Signe Nordmand siger:
- Det er pionerarbejde. Internationalt er dronerne virke-

lig på vej, og vi er nogle, der er i gang – men lige nu er det 
i sin vorden.

Uffe Wilken 
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