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Baggrund Der er et stort og voksende fokus fra myndigheder og afsætningsmarke-

der på alle typer af fremmedlegemer. Dette gælder også lette og små 

fremmedlegemer af plast, ben og brusk. Der har været flere tilbagekald 

af fødevarer grundet plast, herunder forekomst af plastfolie, som ikke 

kan ses med røntgen eller metaldetektorer. Udover tilbagekald giver 

fremmedlegemer anledning til klager, økonomisk kompensation og i sid-

ste ende tab af kunder; derfor har kødindustrien et stort behov for 

bedre teknologi til at detektere fremmedlegemer. 

  

Overordnet projektmål Projektets formål er at forbedre lønsomheden på kødvirksomhederne 

ved at reducere omkostningerne (kassation, prisafslag, tab af kunder) 

forbundet med forekomst af fremmedlegemer i produkterne. Ved at ud-

vikle et visionudstyr, der med produktionsrelevant kapacitet kan detek-

tere små (1-2 mm) fremmedlegemer af plast, uanset indfarvning, samt 

detektere fremmedlegemer af brusk og ben, kan man hjælpe kødvirk-

somhederne med at finde fremmedlegemer, før de kommer til forbru-

gerne. 

  

Målgruppen Målgruppen for projektet er kødvirksomheder.  

  

Værdiskabelsen Projektet skal bidrage med at forbedre lønsomheden på kødvirksomhe-

derne ved at reducere de omkostninger ved kassation, prisafslag og tab 

af kunder, der er forbundet med forekomst af fremmedlegemer i pro-

dukterne. 

  

Metodeudvikling Ved hjælp af et SWIR-kamera og tilhørende SWIR-belysning udvikles en 

algoritme til bestemmelse af fremmedlegemer på kød.   

  

Løsning Ved brug af random forest-metoden trænes et antal algoritmer. Til træ-

ning af algoritmerne indgår både SWIR-billedet og RGB-billedet for at 

opnå større detektionssikkerhed af fremmedlegemerne. 
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RGB-billede med angivelse af kri-

tiske fremmedlegemer. 

 

Det tilhørende SWIR-billede. 

 

Resultat af algoritme, der benyt-

ter RGB- og SWIR-billede. Billedet 

indikerer fund med blå farve, og 

eksemplet viser detektion af for-

skellige plasttyper, blå, sort, rød 

og hvid. Det røde og hvide plast 

detekteres på henholdsvist rødt 

kød og hvidt fedt. 
 

  

 Projektet viste, at standard SWIR-lamper ikke har noget højt effektout-

put, hvilket kan påvirke SWIR-billedkvaliteten i negativ retning, således at 

specielt små plastikemner (1-2 mm2) ikke fremstår tydeligt. 

 

Projektet viste, at SWIR-kameraet ikke løser problemet med at finde ben 

og brusk, da ben og brusk ikke adskiller sig væsentligt fra kød og fedt.  

  

Konklusion/diskussion Der blev bygget en prototype af SWIR-systemet, og udarbejdelse af algo-

ritmer viste, at SWIR-teknologien kan benyttes til plastikdetektion, men 

at teknologien har visse begrænsninger. 
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