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1 Indledning 
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet er den centrale indgang 
for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets 
forskningsbaserede rådgivning og overvågning inden for miljø og energi. DCE skal sikre 
den tværgående koordinering af den samfundsrettede forskning og formidling og medvir-
ke til at tilvejebringe et videnskabeligt grundlag for de beslutninger på miljø- og energiom-
rådet, der træffes af regering og Folketing, ministerier (især Miljøministeriet og Klima- 
Energi- og Bygningsministeriet), regioner og kommuner, Grønlands Selvstyre (herunder 
Råstofmyndigheden i Grønland) samt i EU-regi.  
 
DCE varetager implementering af AU’s rammeaftale om forskningsbaseret myndigheds-
betjening med Miljøministeriet og har til opgave at sikre videnopbygning og videnoverfør-
sel af høj kvalitet om de strukturer, processer og sammenhænge, der er af betydning for 
anvendelsen og beskyttelsen af Danmarks miljø- og naturværdier. DCE er således også 
forpligtet til på eget initiativ løbende at vurdere hvilke emner, der kan blive aktuelle for 
myndighederne i fremtiden og formidle dette til de relevante institutioner, 
 
Den forskningsbaserede rådgivning og overvågning inden for DCE’s fagområder udføres 
først og fremmest af medarbejderne ved institutterne, Institut for Miljøvidenskab (ENVS) og 
Institut for Bioscience (BIOS). Den forskning, som rådgivningen baseres på, publiceres i aner-
kendte videnskabelige tidsskrifter, mens rådgivningen og overvågningen leveres i formaf 
videnskabelige og tekniske DCE-rapporter og notater, som efter en kvalitetssikring i hht. 
DCE’s kvalitetssikringssystem leveres til rekvirenterne. DCE er desuden forpligtet til at formidle 
relevant information til samfundet. DCE varetager således en særskilt opgave i forhold til 
formidling via centrets hjemmeside http://dce.au.dk, nyhedsbrevet ”Nyt fra DCE” samt udgi-
velsen af en populærfaglig serie i bogform ”Miljøbiblioteket” inden for fagområderne. 
 
Nærværende arbejdsprogram 2014 for DCE afspejler ønsker fra DCE’s kunder og brugere, 
herunder især Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Grønlands Selvsty-
res Råstofmyndighed. Derudover afspejles signalerne om videnbehov i de forskningspro-
gramudbud i ind- og udland, som BIOS og ENVS responderer på.  
 
Arbejdsprogrammet er et vigtigt styringsinstrument for DCE, institutlederne for hhv. BIOS og 
ENVS samt for medarbejderne. Arbejdsprogrammet danner også grundlaget for informati-
on til både AU’s ledelse og Miljøministeriet om den faglige udmøntning af AU’s strategi og 
rammeaftalen med Miljøministeriet i det pågældende år. 
 
Arbejdsprogrammet indeholder først en beskrivelse af DCE’s større, tværgående koordine-
ringsopgaver og derefter en beskrivelse af de faglige kompetencer, aktiviteter og mål for 
2014, som primært varetages af medarbejdere ved institutterne BIOS og ENVS, inden for 3 
overordnede faglige indsatsområder inspireret af EU’s 7. miljøhandlingsprogram:  
 

• Beskytte, bevare og forbedre naturkapital 
• Omstilling til en bæredygtig samfundsudvikling 
• Beskytte borgerne mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed 

og trivsel  

http://dce.au.dk/
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De faglige kompetencer og aktiviteter indikerer således hvordan videnopbygningen vil un-
derstøtte de samfundsmæssige behov både nationalt og internationalt de kommende år.  
 
Inden for hvert indsatsområde varetages forskning, overvågning og datahåndtering, faglig 
rådgivning, videnformidling og uddannelse (sidstnævnte beskrives samlet i kapitel 6). En 
del af bevillingen fra rammeaftalen med Miljøministeriet anvendes som grundlag for op-
retholdelse og udvikling af de forskningsmiljøer, der er forudsætningen for at kunne vare-
tage forskningsbaseret overvågning og rådgivning i relation til myndighedsbetjeningen. 
Midlerne indgår som medfinansiering i eksternt rekvirerede forskningsprojekter på natur- 
og miljøområdet, idet forudsætningen for varetagelsen af de i rammeaftalen angivne 
forskningsområder er, at DCE tiltrækker yderligere ressourcer i betydeligt omfang. Forsk-
ningsprojekterne opnås gennem bevillinger fra forskningsråd, nationale og internationale 
forskningsprogrammer (eksempelvis EU’s rammeprogram for forskning og innovation Hori-
zon 2020) samt kontrakter/opgaver for andre myndigheder og erhverv både nationalt og 
internationalt. Således sikres forskningens relevans ift. myndighedsbetjeningen, og forsk-
ningen danner dermed et essentielt grundlag for den faglige rådgivning (forskningsbase-
ret rådgivning) samt for udviklingen og optimeringen af natur- og miljøovervågningen. 
Omvendt er viden opnået gennem natur- og miljøovervågningen samt de omfattende og 
opdaterede miljødatabaser også et væsentligt grundlag for forsknings- og rådgivningspro-
jekter. Den tætte sammenhæng i løsning af opgaverne giver synergi mellem forskning, 
den forskningsbaserede myndighedsunderstøttelse (overvågning og rådgivning), uddan-
nelse samt videnformidling (Fig. 1.1). Endelig er den tværfaglige tilgang til løsningen af 
samfundsrelaterede problemstillinger, som de faglige miljøer på ENVS og BIOS benytter – 
også gennem samspil med det øvrige AU og eksterne partnere – fundamental for at bi-
drage til den nationale og internationale samfundsudvikling på natur- og miljøområdet. 
 

 
Figur 1.1. Synergien mellem forskning, forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse, uddannelse og viden-

formidling. 

 
I arbejdsprogrammets kapitel 7 skitseres udvalgte nøgletal, herunder det samlede økono-
miske volumen af forskning, rådgivning og myndighedsbetjening på natur- og miljøområ-
det samt publikationsprognose.  
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2 DCE’s tværgående koordinering 
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi koordinerer, udfører og medvirker til at kvalitets-
sikre universitetets forskningsbaserede rådgivning til ministerier og andre rekvirenter af 
universitetets rådgivning på miljø- og energiområdet. Centret skal sikre, at rådgivningen af 
myndighederne er helhedsorienteret, tværfaglig og konsistent over tid. Rådgivningen skal 
være langtidsholdbar og baseret på den bedst mulige vurdering fra universitetets samlede 
forskningsområde. 
 
Rammeaftale med Miljøministeriet 
Rammeaftalen med Miljøministeriet vedr. udførelse af forskningsbaseret myndighedsun-
derstøttelse på natur- og miljøområdet er 4-årig, dog med en årlig genforhandling for en 
ny 4-årig periode. Den årlige forhandling (rulning) er primært en justering iht. udviklingen i 
den økonomiske ramme og opgaveporteføljen, hvorimod der hvert 4. år gennemføres en 
mere grundlæggende genforhandling af rammeaftalens samlede udformning og indhold. 
Rammeaftalen 2014-2017 har netop gennemgået en sådan grundlæggende genfor-
handling med henblik på klart at relatere den langsigtede videnopbygning til de behov, 
som parterne forventer, vil være gældende den kommende 4-årige periode. Der er, som 
nævnt indledningsvis, søgt inspiration gennem EU’s 7. miljøhandlingsprogram, som fast-
lægger prioriteringer frem mod 2020 i EU-regi.  
 
Parallelt med forhandlingen af rammeaftalen udarbejdes nærværende arbejdsprogram, 
der således, danner grundlaget for information til både AU’s ledelse og Miljøministeriet om 
dels den faglige udmøntning af rammeaftalen med Miljøministeriet for det pågældende 
år, og dels den forskning og uddannelse som understøtter den forskningsbaserede rådgiv-
ning.  
 
Opfølgningen på rammeaftalen sker gennem udarbejdelse af en faglig og økonomisk 
halvårsstatus og årsrapportering, samt via de samarbejdsfora og faglige områdemøder, 
der løbende sikrer en gensidig orientering om forhold, der har betydning for Miljøministeri-
ets opgavevaretagelse og DCE’s forskningsbaserede myndighedsbetjening. 
 
Kvalitetsstyring 
For at sikre og vedvarende forbedre kvaliteten af den forskningsbaserede myndighedsbe-
tjening og anden faglig rådgivning, udføres arbejdet i overensstemmelse med kravene i 
”Kvalitetsstyring af faglig rådgivning vedr. miljø og energi og akkrediteret prøvning, Admi-
nistrativ del (del 1)” og ”Kvalitetsstyring af faglig rådgivning vedr. miljø og energi. Teknisk 
del (del 2)”.  
 
Kvalitetsstyringen er opbygget med udgangspunkt i kravene i ISO 9001, hvilket bl.a. bety-
der, at kvalitetsstyringen - i overensstemmelse med tænkningen i ISO 9001 – løbende vil 
blive forbedret, når der er identificeret mulighed og behov herfor. 
Som en del af kvalitetsstyringen udarbejdes standard-kontrakter/skabeloner til kontrakter 
med henblik på at sikre, at de nødvendige formelle krav er indeholdt i kontrakterne.  Ud-
arbejdelsen af skabeloner sker løbende i takt med, at der identificeres behov for nye eller 
der identificeres behov for revision. 
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Strategiske DCE-projekter 
Til og med 2016 fordeler DCE midler (5 mio. kr. årligt) til såkaldte ”strategiske DCE-
projekter”, som skal bidrage til en udvikling, hvor universitetets forskningsområder også i 
fremtiden kan understøtte samfundets videnbehov både i Danmark og internationalt, og 
dermed også stå stærkere i konkurrencen om danske og europæiske forsknings- og råd-
givningsmidler. Der lægges særligt vægt på, at projekterne er anvendelsesrettede, dvs. 
fokuserer på bidrag til løsninger af konkrete problemstillinger i samfundet, samt at de er 
helhedsorienterede og tværgående, da miljøproblemer – og deres løsninger - i stigende 
grad er en del af større komplekse problemstillinger. Endelig skal projekterne bidrage til 
’Grøn samfundsudvikling’, da der både i Danmark og EU er et stigende behov for, at miljø-
viden og miljøteknologi kan bidrage til samfundets udvikling, herunder jobskabelse, vækst 
og eksport. I efteråret 2012 blev de første 10 ”strategiske DCE-projekter” igangsat for peri-
oden 2012-2013 inden for emneområderne: 
 

• Miljøkonference 2013 og miljøfaglig formidling 
• Ressourceeffektivitet (4 projekter) 
• Sunde byer (2 projekter) 
• Natur og Biodiversitet (3 projekter) 

 
Projekterne afrapporteres i foråret 2014. Desuden færdiggøres to Miljøbiblioteksbøger 
vedrørende hhv. byens grønne struktur og råstofaktiviteterne i Grønland ligeledes i foråret 
2014.  
 
Ultimo 2013 indkaldte DCE projektideer til fordeling af de resterende strategiske midler i 
perioden 2014-16. Der blev denne gang indkaldt forslag til projekter inden for de tre stra-
tegiske temaer, som er blandt temaerne i Horizon 2020:  
 

• Beskytte, bevare og forbedre naturkapital 
• Omstilling til bæredygtig samfundsudvikling 
• Beskyttelse af borgere mod miljøpåvirkning 

Der er i alt afsat 13 mio. kr. til de tre temaer. Herudover afsættes i perioden 2 mio. kr. til en 
miljøkonference i 2015 samt miljøfaglig formidling. For at sikre en bred inddragelse af alle 
relevante forskningsmiljøer blev opslaget sendt til samtlige institutter på AU. Ved ansøg-
ningsfristens udløb var der indkommet 31 projektforslag fra 14 forskellige AU-institutter 
fordelt på alle fire fakulteter. Den endelige beslutning om hvilke projekter, der tildeles støt-
te til igangsættelse, træffes primo 2014. 
 
Netværk for forskning i klimatilpasning 
DCE overtog i 2012 ledelsen af Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning 
(KFT), som blev etableret som et led i Regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer 
i Danmark med finansiering fra Det Strategiske Forskningsråd. Enheden blev fra 2013 ikke 
finansieret, men de daværende medlemmer (dvs. GEUS, DMI, RUC, DTU, KU og DCE) fort-
sætter et fagligt forum for videnudveksling og samarbejde vedr. klimatilpasning. Netvær-
ket skal identificere behov, muligheder og udfordringer for dansk forskning inden for klima-
tilpasning, også i en international sammenhæng, og bidrager til at styrke klimatilpasnin-
gens plads på den nationale dagsorden. I 2014 vil DCE således videreføre de internatio-
nale aktiviteter på klimatilpasningsområdet, der allerede er indgået aftale om, herunder 
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koordinering af den danske indsats i Joint Programming Initiative "Climate" (JPI Climate), 
som er et europæisk initiativ vedrørende gensidig information om og koordinering af 
forskningsbevillinger inden for klimaforskning. I forbindelse med klimanetværkets årsmøde 
arrangeres i samarbejde med Joint Programming Initiative (JPI) Climate et seminar om 
brugeres forventninger og behov for klimadata. Arrangementet er et led i en tværgående 
europæisk indsats for at skabe bedre sammenhæng mellem brugere og leverandører af 
klimadata, herunder klimaprojektioner og effekstudier samt modeller og scenarier. DCE 
samarbejder desuden med ENVS om afholdelse af den 2. europæiske konference for 
klimatilpasning (ECCA) i 2015 i København. 
 
Aktiviteter i PEER-regi 
DCE er medlem af den europæiske sammenslutning af miljøforskningsinstitutioner PEER 
(Partnership for European Environmental Research). De øvrige deltagende institutioner er 
Alterra (Holland), Irstea - National Research Institute of Science and Technology for Envi-
ronment and Agriculture (Frankrig), CEH - Centre for Ecology & Hydrology (England), SYKE 
- Finnish Environment Institute (Findland), UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Re-
search (Tyskland), CIENS – Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Re-
search (Norge) og JRC IES - European Commission/Joint Research Centre/Institute for 
Environment and Sustainability (Italien). DCE vil gennem dette netværk fortsat forsøge at 
fremme innovativ tværfaglig forskning inden for natur og miljø til støtte for nationale og 
europæiske beslutningstagere, industrien og samfundet. I 2014 fokuseres bl.a. på at styrke 
PEER-institutionernes position ift. Horizon 2020 – det europæiske rammeprogram for forsk-
ning, der afløser EU's 7. rammeprogram (FP7). Et af tiltagene er bl.a. at øge det faglige 
samarbejde inden for tre nye, tværgående emner, der forventes at være højt på den eu-
ropæiske dagsorden fremover. Emnerne, der blev identificeret på et strategiseminar i 
2013, er: Sustainable Urbanisation, Green Engineering og Health and Environment. I 2014 
nedsættes tværgående faglige grupper, der på tværs af de 8 PEER-institutioner skal bi-
drage til at udvikle en fælles faglighed via workshops, seminarer og ansøgningsaktiviteter. 
 
Koordinering af natur- og miljøovervågning 
DCE udfører luftovervågningen, en del af den marine overvågning samt artsovervågnin-
gen under NOVANA.  
NOVANA skal understøtte Danmarks EU-forpligtelser til overvågning af miljøet og naturen 
og egne nationale behov for viden om miljø- og naturtilstanden, for eksempel til brug i 
udarbejdelsen af vand- og naturplaner. Desuden skal overvågningen i videst muligt om-
fang understøtte de aftaler om overvågning, som Danmark har indgået under internatio-
nale konventioner, heriblandt HELCOM-konventionen for landene omkring Østersøen og 
OSPAR-konventionen for landene omkring Nordsøen (se afsnit om internationale afta-
ler/konventioner herunder). Som i de foregående år i NOVANA 2011-2015 programperio-
den gennemføres metode-interkalibreringer på en række udvalgte delområder og der 
arbejdes videre på metodeudvikling vedr. prøvetagning af bentiske alger og bundfauna i 
søer. Desuden arrangerer DCE en temadag for brugen af remote sensing i overvågningen 
af kystnaturtyper i foråret 2014. Endelig yder DCE rådgivning til bl.a. Fødevareministeriet i 
relation til eksempelvis effekt af landbrug for vandmiljøet, naturen og sundheden gennem 
notater og rapporter til bl.a. DCA. 
 
DCE driver for Miljøministeriet fem af de i alt syv fagdatacentre under NOVANA. Fagdata-
centrene varetager metodeudvikling for prøvetagning og den landsdækkende datalag-



 

 
 

10 DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 
AARHUS UNIVERSITET 

ring, kvalitetssikring og databehandling. DCE’s fagdatacentre dækker NOVANA-
delprogrammerne: Landovervågning, Luft, Ferskvand (vandløb og søer), Marine områder 
samt Arter og terrestrisk natur. ENVS er fagdatacenter for luftkvalitet og BIOS er fagdata-
center for de øvrige.  
 
Fagdatacentrene har en central rolle i den forskningsbaserede natur- og miljøovervåg-
ning, hvor man bl.a. på det nationale niveau sikrer indsamling efter standardiserede me-
toder og står for lagring og kvalitetssikring af data samt drift, vedligeholdelse og udvikling 
af en række fælles nationale databaser. Databasen Danmarks Naturdata driftes dog af 
Danmarks Miljøportal. I DCE-regi varetages overordnet projektledelse og koordinering 
vedrørende strategi og udvikling af databaserne samt af standardiseringsopgaver og 
samarbejde med eksterne aktører. I 2013 blev arbejdet med revision og tilpasning i fælles 
skabelon af de tekniske anvisninger afsluttet for de fleste områder. De tekniske anvisninger 
vil blive gjort færdige i 2014. Parallelt med arbejdet med de tekniske anvisninger er der 
påbegyndt et arbejde med udarbejdelse af data-tekniske anvisninger. Disse supplerer de 
tekniske anvisninger med beskrivelse af håndteringen af data med hensyn til dataflow, 
lagring og den samlede kvalitetssikring. Arbejdet med data-tekniske anvisninger vil være 
centralt i fagdatacentrene i 2014. På tværs af fagdatacentrene vil drøftelse af, hvordan 
opgaven med faglig kvalitetssikring af data håndteres og gennemføres på den bedste 
måde, desuden være central.  
 
De fælles overvågningsdatabaser udvikles fortsat. I 2014 vil overførsel af fugledata til 
Danmarks Naturdata blive afsluttet. Overfladevandsdatabasen ODA vil få dataflow fra 
fagsystemet MFSBase med data om miljøfremmede stoffer og biota-effekter heraf og fra 
FiskBase med data for fisk fra søer og marine områder. Der udbygges med flere kvalitets-
sikringskomponenter og justeres for de ændringer, som nye tekniske anvisninger kræver. 
Endvidere udvides et modul til stoftransportberegninger. ODA er blevet udbygget således, 
at fagdatacentrene kan kvalitetsmærke data direkte i ODA, og der vil i 2014 fokuseres på 
at få mærket en række overfladevandsdata. Der udvikles yderligere faciliteter for bruge-
ren til at lette dataarbejdet på tværs af Naturstyrelsens enheder. Miljøministeriet har varslet, 
at der arbejdes på at få udviklet en ny fællesoffentlig overfladevandsdatabase og DCE 
inddrages som faglige rådgiver for Ministeriet omkring en række IT-faglige og datamæssig 
spørgsmål og for afklaring af DCE’s behov for at kunne løse sine opgaver under Rammeaf-
talen.  
 
Det er af afgørende betydning for overvågningen, at indsamlede og bearbejdede data 
kan udveksles sikkert og hurtigt mellem deltagende myndigheder og institutioner. For at 
sikre at samtlige systemer kan udveksle data indbyrdes anvendes et fælles dataudveks-
lingsformat, Standat. DCE varetager sekretariatsfunktionen for Standat. Sekretariatet har 
ansvar for opdatering af kodelister samt at indholdet i kodelisterne er konsistent. De halvår-
lige opdateringer er tilgængelige fra Standat's hjemmeside.  DCE varetager desuden ud-
viklingen af Stancode - en videreudvikling af systematikken omkring Standatkodelisterne. 
Dette arbejde vil fortsætte i 2014, bl.a. forventes der oprettet en del nye artskodelister i 
2014. I 2013 blev et Nyhedsbrev fra Standatsekretariatet lanceret. Nyhedsbrevet har p.t. 62 
abonnenter (pr. februar 2014).  
 
DCE leverer løbende data vedrørende overfladevand til DAI (Danmarks Areal Informa-
tionssystem) på Danmarks Miljøportal og i 2014 vil en række yderligere emner skulle over-

http://dce.au.dk/overvaagning/standat/
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føres. Fra primo 2014 bliver en række luftdata tilsvarende tilgængelige. Naturdata er alle-
rede tilgængelige på DAI og data er således frit tilgængelige for myndigheder, virksom-
heder og private og understøtter dermed Regeringens Fælles Offentlige Digitaliserings-
strategi (FODS). 
  
Den store mængde af kvalitetssikrede og opdaterede data danner grundlag for årlige 
nationale og internationale rapporteringer, herunder den samlede landsdækkende NO-
VANA-rapport over miljøets og naturens tilstand og udvikling samt tilførslen af forurenende 
stoffer, som rapporteres til Folketinget. DCE står for den faglige sammenfatning, som base-
res på bidrag fra fagdatacentrene og deres årlige rapporter for de enkelte delprogrammer 
samt bidrag fra GEUS vedr. grundvand og Naturstyrelsen vedr. punktkilder. Derudover 
indberetter DCE efter aftale med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen data fra overvågningen 
til internationale organisationer og konventioner, herunder Det Europæiske Miljøagentur.  
 
Rådgivning ifm. vandplaner (NOVANA Modeludviklingsprojektet) 
Et væsentligt felt inden for rådgivningen i 2014 vil (i lighed med i 2013) omhandle opga-
ver relateret til næste generation af vandplaner. Allerede i 2012 blev der startet eller vars-
let en række opgaver, som skal give Naturstyrelsen de fornødne værktøjer eller faglige 
indspil til brug for næste generations vandplaner. En del af disse opgaver er løst i 2013, 
men der udestår en del opgaver, som for de flestes vedkommende skal løses i første halvår 
2014. Særligt vil udmøntningen af Naturstyrelsens modelstrategi blive en væsentlig opga-
ve. I den forbindelse skal der udvikles/videreudvikles en række vandplanværktøjer - de 
prioriterede modelværktøjer – under inddragelse af den nyeste viden på området fra 
forskningsverdenen. Disse værktøjer omfatter 3 modelkomplekser: henholdsvis oplands-
modeller (vand- og stofkredsløb inklusiv grundvand) samt miljøkvalitetsmodeller for søer 
og miljøkvalitetsmodeller for kystvande. DCE får i den sammenhæng en rolle i koordine-
ringen af disse opgaver, herunder som medlem af styregruppe m.m. Se i øvrigt beskrivelser 
i afsnit 3.2.1, 3.2.2 og 3.3.3. 
 
Internationale aftaler/konventioner 
Overvågningsdata og viden anvendes proaktivt i samarbejde med andre institutioner 
nationalt og internationalt. DCE deltager således aktivt f.eks. i internationale konventioner 
som OSPAR og HELCOM. I 2014 skal DCE bidrage med udvikling af værktøjer og indikato-
rer for opfølgning på på kvælstof- og fosfor-reduktionskravene til Østersøen som følge af 
HELCOM’s København-Deklaration 2013. DCE leder arbejdet med at udarbejde en rapport 
omkring tilførsler af næringsstoffer til Østersøen og kilderne hertil. Desuden bidrages ift. 
både HELCOM og OSPAR til modernisering af belastningsdatabaser og indrapportering af 
belastningsdata.  
 
DCE er medlem af NORMAN (Network of reference laboratories for monitoring of emerg-
ing environmental pollutants). Formålet med netværket er at øge udvekslingen af oplys-
ninger om nye miljøfremmede stoffer og tilskynde validering og harmonisering af fælles 
målemetoder og overvågningsværktøjer.  
 
Øvrig rådgivning om og vedligeholdelse af Data 
DCE bistår Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen med rådgivning og arbejdet med metadata og 
dataharmonisering i relation til implementering af INSPIRE-direktivet – et EU-direktiv, der 
skal sikre etableringen af en fælles digital infrastruktur for geodata (geografisk informati-
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on) i Europa. Rådgivningen gives i relation til de fagspecifikke emner, der vedrører DCE’s 
fagdataområder. 
 
Desuden yder DCE faglig rådgivning til Geodatastyrelsen ift. udvikling af geografiske refe-
rencedata i relation til vandløbsnetværk og oplande samt i relation til Danmarks højde-
model (den danske standard for højdedata for det fælles offentlige forvaltningsgrundlag).  
 
DCE vedligeholder den nationale database over vandløbsoplande, hvor vandløbstemaet, 
som er udarbejdet i overensstemmelse med FOT (Fællesoffentligt Geografisk Administrati-
onsgrundlag), er indarbejdet. Det skal i 2014 afklares, om oplandsdatabasen skal anven-
des som det officielle datagrundlag for INSPIRE-temaer, herunder hvad det vil kræve at 
ændre platform og brugerflade til databasen samt at anvende den nyeste højdemodel.  I 
forbindelse med specifikation og modellering af grunddata for overfladevand kan DCE 
bistå og rådgive vedr. valg og anvendelse af referencer (nøgler) til vandløbsoplande samt 
opdatering på grundlag af Danmarks Højdemodel. 
 
Opfølgning på Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger 
Natur- og Landbrugskommissionen udgav i april 2013 sin rapport med en lang række 
anbefalinger. De centrale styrelser i såvel Miljøministeriet som i Fødevareministeriet har 
siden arbejdet med at udmønte kommissionens anbefalinger. DCE forventer, at der i løbet 
af 2014 bliver en række opgaver for AU (både DCE og DCA) med at udmønte dele af 
kommissionens anbefalinger, herunder specielt omkring den differentierede miljøregule-
ring af landbruget, men også i forhold til virkemidler m.m. 
 
Faglig rådgivning vedrørende dambrug 
DCE yder faglig rådgivning for Miljøstyrelsen om udledninger fra og miljøeffekter af dam-
brug. I 2014 ydes faglig bistand i relation til den forventede justering af Dambrugsbe-
kendtgørelsen fra 2012, bl.a. i relation til at måle og statistisk fastlægge udledninger fra 
forskellige dambrugstyper, BAT- og udlederkrav, rensepotentiale m.v. Endvidere opbygges 
og formidles viden gennem konkrete projekter, som i 2014 omfatter fastlæggelse af ud-
ledninger fra små dambrug, udvikling af IT-værktøjer til beregning af udledninger, certifi-
cering af dambrug samt udarbejdelse af undervisningsmateriale til en dambrugsuddan-
nelse under erhvervsskolerne,  
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3 Beskytte, bevare og forbedre naturkapital 
Naturkapital omfatter de naturlige økosystemer i jord-, ferskvands- og havområder. En 
væsentlig del af EU-lovgivningen har til formål at beskytte, bevare og forbedre naturkapi-
talen, herunder vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, direktivet om luftkvalitet, habi-
tatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.  
 
Forskning, rådgivning og overvågning skal derfor medvirke til at sikre et videngrundlag for 
at opnå målsætningerne på området, herunder nationale målsætninger og målsætninger 
i direktiver og konventioner. Der skal opbygges et videngrundlag, der giver baggrund for at 
følge udviklingen i Danmark og sikre fortsat udvikling i kommende målsætninger og for-
valtningsbehov.  

3.1 Natur og terrestriske økosystemer 

Aktiviteterne under dette område omfatter forskning i natur og biodiversitet spændende 
fra arealer, der dyrkes til den egentlige natur. Forskningen omfatter dels effekter på biodi-
versitet, herunder samspillet mellem nyttedyr og dyrkning, dels forståelse af naturlige øko-
systemers struktur og funktion og samspil med den påvirkning, der sker fra omgivelserne. 
 
Forskningen vedr. arter og naturtyper er relateret til og giver grundlag for forskningsbaseret 
rådgivning og overvågning i relation til EU’s Vandrammedirektiv, Habitatdirektiv, Fuglebe-
skyttelsesdirektiv, samt internationale konventioner som Biodiversitetskonventionen, Ram-
sar-konventionen, Bonn-konventionen (Ascobans), Vandfugleaftalen (AEWA) og Vade-
havssamarbejdet. Overordnet arbejdes der på at udvikle metoder for evidensbaseret na-
turplanlægning, der skal præcisere målsætninger, virkemidler og foretage en videnskabe-
lig evaluering af de forskellige virkemidlers effektivitet i forhold til at standse tilbagegan-
gen i biodiversiteten. Desuden udvikles adaptive forvaltningsplaner for enkeltarter, der 
inddrager og involverer interessenter og forvaltere og som gør brug af monitering, model-
lering og dynamisk, adaptiv planlægning. Endelig videreudvikles metoder til: (1) kosteffek-
tiv arts- og naturtypeovervågning, (2) mønstergenkendelse og digital kortlægning af natur 
og biodiversitetsmønstre baseret på satellit- og flybårne sensorer, (3) netbaseret formidling 
af overvågningsdata, analyser og biologisk viden og (4) tilstandsvurdering og udarbejdel-
se af bevaringsstatus for danske arter og naturtyper. 

3.1.1 Tilstand og påvirkninger af terrestriske økosystemer 

Forskning 
I 2014 afsluttes pesticidforskningsprojektet ”Effekten af glyfosat og kvælstof på plantesam-
fund og jordfauna i terrestriske biotoper ved markkanter” (ECOMARG - 2011-2014). Projek-
tet, der både omhandler ”biologiske effekter af kemikalier” og ”påvirkninger af terrestriske 
økosystemer”, er nærmere beskrevet under afsnit 5.2.2.  
 
EU-projektet STEP (2010-2015) fortsætter i 2014. Som et led i at bremse tilbagegangen i 
biodiversiteten (jf. habitatdirektivet) fokuserer projektet på årsagerne til tilbagegangen for 
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pollinatorer. Bestøvning udgør en vigtig økosystemtjeneste, som er essentiel for både den 
vilde flora og landbrugets planteproduktion. I 2014 vil den model, som i 2013 blev udviklet 
til at afdække viden om bestøvere og bestøvning, blive brugt til at kortlægge hvilken vi-
denskabelig evidens, der udspringer af resultaterne fra STEP. STEP koordineres af University 
of Reading og har 21 partnere. Vedr. polinatorer se desuden pesticidforskningsprojektet 
”Pesticider og humlebier”, som er beskrevet under afsnit 5.2.2. 
 
Bestøvningsnetværk er som nævnt ovenfor vigtige både ift. bevaring af biodiversitet, samt 
opretholdelse af landbrugsproduktion, idet mange planter er afhængige af bestøvning for 
frø- og frugtsætning. Der mangler i høj grad empiriske data, fordi feltstudier er meget ar-
bejdskrævende, så der er et stort forskningsmæssigt potentiale ved at bryde denne be-
grænsning. Samtidig er der de senere år sket en udvikling inden for computerbaseret 
mønstergenkendelse både vedr. lyd og billeder, der gør det realistisk at undersøge mulig-
hederne for at automatisere dele af dataindsamlingen. Der arbejdes derfor på at finde 
finansiering til at udvikle denne dataindsamlingsmetode. Metoden kan have bred forsk-
ningsmæssig anvendelse også ud over bestøvningsområdet, det vil sige inden for over-
vågning og ”early warning” ved skadedyrskontrol. I den forbindelse er der i 2013 indkøbt 
en ”simpel” drone med henblik på i løbet af 2014 at gøre de første erfaringer med indsam-
ling af denne type data. Der er yderligere indsendt ansøgning til AU’s forskningsfond 
(AUFF) om indkøb af en mere avanceret drone, samt søgt om interne strategiske midler til 
afprøvning af mulighederne for indsamling af pollinationsdata med den indkøbte drone. 
På længere sigt er det målet at indskrive metoder baseret på dronebaseret dataindsam-
ling i ansøgninger og derved yderligere opbygge denne ekspertise til undersøgelse af 
plante-insekt interaktioner. 
 
I projektet ECOSERVE: ”Økosystem Funktioner og Services af Biodiversitet i Græsmarker” 
under GUDP-programmet undersøges effekten af at øge plantebiodiversiteten i græsmar-
ker på økosystemfunktioner og -services i kæden natur-landmand-forbruger og samfund. 
Herigennem øges også markedsværdien af økologiske produkter. Arbejdet sker i et sam-
arbejde mellem BIOS, Naturmælk AmbA, Meyers Madhus, Økologisk Landsforening, Biolo-
gisk Institut, KU, Institut for Fødevarevidenskab, KU og Institut for Agroøkologi, AU. Projektet 
er forlænget ind i 2014, hvor alle resultater bliver færdigbehandlet og præsenteret i en 
sammenfattende rapport, én populærvidenskabelig og 2 videnskabelige artikler samt en 
workshop, der præsenterer nogle af projektets produkter. Den foreløbige databehandling 
viser, at høj diversitet af bestøvere understøttes af høj diversitet af insektbestøvede planter i 
græsmarken. Den opnåede viden er relevant i forhold til værditilvækst ved at kombinere 
naturvenlige dyrkningsformer med produktion af højværdiprodukter. Derved øger projektet 
DCE´s parathed til f.eks. at rådgive i relation til grøn omstilling. 
 
I skrivende stund er projektansøgningen BeeFarm (2014-2016) kommet positivt gennem 
første runde af det økologiske jordbrugsforskningsprogram, og der er indsendt endelig 
ansøgning til ICROFs programkomite. Denne er blevet positivt evalueret af Det Strategiske 
Forskningsråd. Hvis projektet bliver endeligt bevilget, vil BIOS undersøge, hvordan økologi-
ske landmænd kan optimere kvaliteten af deres bedrift som levested for vilde bier (hum-
lebier og enlige bier) og dermed gøre det muligt for dem at handle proaktivt for at forbed-
re biernes vilkår.  
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Ansøgningen MultiPlant (2014-2017) er i skrivende stund kommet gennem første fase af 
ICROFS behandling og er godkendt af Det Strategiske Forskningsråd. I projektet vil BIOS, 
hvis det bliver endeligt bevilget, undersøge, hvordan flerårige højværdiafgrøder kan for-
bedre bier og bestøveres vilkår vha. marker med øget blomstring.  
 
I et netop opstartet GUDP-projekt, ANTAID (2013-2017), skal forskere fra BIOS og to de 
danske virksomheder Borregaard BioPlant ApS og MuscaTec Biosystems ApS i samarbejde 
udvikle og demonstrere en ny metode, som kan bekæmpe de vigtigste skadelige insekter 
i æble- og juletræsplantager. Metoden muliggør dyrkning stort set uden brug af insektici-
der. Projektet udvikler et system til masseproduktion af myrekolonier, som manipuleres til at 
bekæmpe de skadelige insekter, de møder på deres patruljer i plantagen, inklusiv bladlu-
sene. Dette har ikke tidligere været muligt, idet myrerne uden den specielle sukkerfodring 
har beskyttet bladlus mod deres fjender, mod til gengæld at få del i deres sukkerholdige 
ekskrementer (honningdug).  
 
To projekter i BIOS der medvirker til udbygning af vidensgrundlaget for udvikling af moni-
terings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer for skadevoldere i planteproduktionen i 
landbrug, gartneri og frugtavl (de såkaldte MVB-systemer), der udføres inden for Miljøsty-
relsens Pesticidforskningsprogram, fortsætter i 2014:  
I projektet ”Udvikling og evaluering af biologisk-klimatisk funderede beslutningsstøttesy-
stemer med Septoria i vinterhvede som modelpatogen” (2013-2015) undersøges mulig-
heder for opbygning af et varslingssystem for den skadevoldende svamp Septoria. I 2014 
afprøves det system, der blev opbygget i 2013. I projektet ”Udvikling og afprøvning af kon-
cept for beslutningsstøttesystem for bekæmpelse af skadevoldere i landbruget” (2013-
2015) er formålet at udvikle et generelt, statistisk baseret beslutningsstøttesystem for an-
greb af svampe, insekter og ukrudt på landbrugsafgrøder. Resultater fra stokastiske model-
ler, biologisk-klimatisk baserede modeller og viden om miljøeffekter kædes sammen i et 
”beslutnings-modul”, der sætter afvejningen af økonomisk gevinst mod miljømæssige 
effekter i system. Det er nyskabende og afgørende for beslutningsstøttesystemets ro-
busthed og troværdighed, at usikkerheden i sammenhængene mellem afgrøde, skade-
volder og klima beskrives. I 2014 videreudvikles en metamodel for varsling og en evalue-
ringsmodel for landbrugsøkonomiske og miljømæssige effekter. Desuden foretages en 
undersøgelse af landmænds indstilling til det nye koncept og vurdering af muligheder for 
at nedsætte usikkerheden på varsler. Projektet gennemføres i samarbejde med forskere 
fra ENVS, KU og Videncenter for landbrug. 
 
EU-projektet EcoFINDERS (2011-2015) fortsætter i 2014. AU-delen af projektet er et sam-
arbejde mellem ENVS og BIOS. I projektet undersøges biodiversiteten i jordbunden på en 
række europæiske feltstationer med henblik på at koble det til økosystemtjenester. I 2014 
vil der foruden en række workshops blive fokuseret på at artsbestemme og sammenskrive 
resultaterne fra projektets transektundersøgelse, hvor jordbundsdyr og mikroorganismer fra 
mere end 80 europæiske plots er indsamlet. Se desuden beskrivelse i afsnit 4.1.2 og 5.2.1. 
 
EU-projektet UNDESERT, der koordineres af BIOS, fortsætter i 2014. Projektet, der involverer 
5 afrikanske og 4 europæiske partnere og i alt 17 ph.d.-studerende, omhandler metoder til 
at forhindre ørkendannelse. I 2014 fortsætter arbejdet med kulstof-beregninger til salg af 
CO2-kvoter, og vækstforsøg til forbedring af vækstmodeller. Projektet er planlagt til afslut-
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ning i 2015. Projektet medvirker til videnopbygning og fastholdelse af DCE’s viden på CO2-
området, samtidig med at det positionerer dansk miljøforskning internationalt. 
 
I 2011 startede projektet QualiTree (2011-2016). Det er bevilget af DANIDA og har fokus 
på udvikling af bæredygtig olieproduktion fra lokale træarter til fødeproduktion i Vestafri-
ka. Kapacitetsopbygning er en stærk komponent i projektet med seks afrikanske ph.d.-
studerende og flere unge forskere tilknyttet. I 2014 fortsætter feltarbejdet med etnobotani-
ske interviews med lokale folk i det vestlige Burkina Faso og det sydlige Mali for at identifi-
cere lokalt nyttige træarter til olieproduktion. Der samles også data til værdikædeanalyser 
for udvalgte økonomisk vigtige arter. Endvidere får BIOS besøg af 2 forskere fra Burkina 
Faso og Mali, som skal arbejde med dataanalyser. Projektet har foreløbig bestemt olie-
sammensætningen i frø fra en række afrikanske træarter, hvilket har vist, at der er poten-
tiale for at etablere en lokal produktion af flere arter. P.t. arbejdes der på at opbygge en 
sådan lokal olieproduktion.  

Vævermyreprojektet (2011-2014), som også er bevilget af DANIDA, har fokus på at opti-
mere brugen af biologisk bekæmpelse af mangofluen ved hjælp af vævermyrer i Benin 
og Tanzania. I 2014 afholdes slutworkshop. De samme syv ph.d.-studerende, som besøgte 
BIOS i 2013, vil igen i 2014 besøge instituttet i en længere periode. Besøget har til formål at 
skrive yderligere 7 videnskabelige artikler. Det er foreløbig vist, at myrerne kan øge udbyt-
tet i plantagerne med 50-80%. 
 
FTP-projektet ANTMANURE (2012-2015) afdækker betydningen af vævermyregødning for 
værtstræernes vækst samt identiteten af myre-signalstoffer, som afskrækker skadedyr. I 
2014 fortsætter felt- og laboratorieaktiviteter med kemisk analyse af myregødning, bioas-
says på effekten af signalstoffer samt næringsstofferenes transportveje imellem myrer og 
planter. Dette inkluderer et ophold ved Charles Darwin University i Australien. Det er fore-
løbigt lykkedes at modellere biomassen af myrer på plantagetræer, byttedyrsindtaget og 
dermed størrelsen af myrernes gødningsbidrag. Estimater fra træer med veletablerede 
vævermyrepopulationer viser, at myrebiomassen per mangotræ er 1 kg myrer, som om-
sætter 5,5 millioner insekter per år svarende til 150 gram N, hvoraf 20 gram afsættes på 
træernes blade som myregødning.  Dette forventes publiceret videnskabeligt i 2014. 
 
Vævermyreprojektet og ANTMANURE bidrager væsentligt til den viden, der har muliggjort 
det danske projekt ANTAID (beskrevet ovenfor), og dermed bidrager de også til at mulig-
gøre biologisk skadedyrskontrol vha. myrer i Danmark. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Opgaverne med det terrestriske delprogram af NOVANA fortsættes. En nærmer beskrivel-
se findes i afsnit 3.1.2. 
 
Arbejdet som National Focal Point for Effekter af Grænseoverskridende luftforurening un-
der UNECE LRTAP-Konventionens Arbejdsgruppe for Effekter (WGE) fortsættes, dvs. rap-
portering af opdaterede tålegrænser og belastningsmålsætninger samt udvikling af og 
forbedring af metoder, matematiske modeller og statistiske værktøjer til fastsættelse af 
tålegrænser og deres overskridelse. Opgaven har i Danmark primært Miljøstyrelsen og 
Naturstyrelsen som interessenter. BIOS har næstformandsposten i WGE og deltager i øje-
blikket aktivt i arbejdet i 2 ud af 8 delprogrammer (ICP Modelling and Mapping og Task 
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Force on Integrated Assessment Modelling), hvor arbejdsplanen omfatter deltagelse i det 
årlige møde i ICP M&M og en videnskabelig workshop afholdt af programmets Koordina-
tionscenter samt formentligt to møder i TFIAM. Der er fornyligt foretaget en opdateret 
dansk kortlægning af tålegrænser og overskridelser heraf med anvendelse af metoder til 
beregning af tålegrænser baseret på målsætninger for biodiversitet, hvor metodeudviklin-
gen er foregået i et internt forsknings og udviklingsprojekt og i EU-projektet ”services to 
support the quantitative assessment of air pollution impacts on ecosystems and biodiversi-
ty”. 
 
DCE vil fortsat have sæde i Naturstyrelsens udvalg for invasive arter. 
 
Videnformidling  
Der udkommer en NOVANA-overvågningsrapport for terrestrisk natur. Desuden vil rappor-
ten ”Quantitative effects of air pollution on ecosystems and biodiversity” blive udgivet. Den 
er slutrapport for EU-projektet “Services to support the quantitative assessment of air pollu-
tion impacts on ecosystems and biodiversity”, som viste at biodiversitetsbaserede tåle-
grænser afhænger stærkt af den anvendte målsætning. Ved anvendelse af en målsæt-
ning om stop for tab af biodiversitet er referenceåret således afgørende. Tålegrænser 
baseret på et stop for tab af biodiversitet vil ligge på niveau med eller under den lave 
ende af intervallet for empirisk baserede tålegrænser. Der vil blive givet en række præsen-
tationer ved nationale og internationale workshops ligesom et antal populærvidenskabe-
lige artikler vil blive udarbejdet. De sidste forventes bl.a. at handle om, hvordan fremme af 
biodiversitet kan gå hånd i hånd med produktion og mindsket naturbelastning. I denne 
sammenhæng spænder biodiversitet fra blomstrende planter og bestøvere til anvendelse 
af myrer til skadedyrsbekæmpelse i produktionen. 

3.1.2 Natur- og artsforvaltning, naturovervågning, tilstandsvurdering og planlægnings-
værktøjer 

Forskning 
Projektet BIOWIDE (Biodiversity in Width and Depth), støttet af Villumfonden, starter i 2014 
og løber over 4 år. Projektet ledes af BIOS og vil foregå i samarbejde med KU og de natur-
historiske museer. Formålet er at skabe ny viden om - og engagement i - Danmarks biodi-
versitet. Det gøres ved at gå i dybden med biodiversiteten på 130 lokaliteter fordelt over 
Danmarks terrestriske naturtyper. I projektet inddrages eksperter fra de forskellige faglige 
foreninger, naturvejledere og interesserede frivillige for at bestemme, registrere og kort-
lægge svampe, planter, mosser, laver og smådyr. Som supplement til normal artskortlæg-
ning vil genetiske metoder til at identificere den biodiversitet, som ikke kan kortlægges 
med traditionelle metoder, blive anvendt. 
 
Projektet ”Biodiversiteten hvor du bor - frivillige samler viden ind om naturen i kommuner-
ne", der er støttet af Aage V. Jensens Fonde og ledet af Danmarks Naturfredningsforening, 
har til formål at inddrage naturinteresserede danskere i en storstilet indsamling af viden 
om naturens tilstand i de 98 kommuner. BIOS har i samarbejde med KU ansvaret for at 
udvikle og teste en række enkle indikatorer, der frem mod projektets afslutning i 2020 kan 
evaluere tilstand og udvikling i den biologiske mangfoldighed i de enkelte kommuner. 
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Forskningen vedrørende landpattedyr omfatter bestandsdynamik og habitatudnyttelse af 
klovbærende vildt, med speciel reference til vildtskader, optimering af jagtudbytte, rekrea-
tive interesser, trafikdrab, forstyrrelser og naturpleje gennem græsning. Der vil være særlig 
fokus på krondyr og rådyr med anvendelse af bl.a. GPS-mærkning, idet der er et stort be-
hov for viden, der kan understøtte de beslutninger, som skal tages i Vildtforvaltningsrådet. 
Der er taget initiativ til at indgå i EURODEER, som er et europæisk netværk af forskere, som 
arbejder med hjortedyr og specielt rådyr og samarbejder omkring brug og publicering af 
fælles data.  
 
Udarbejdelsen af et generelt koncept for bestandsdynamik, habitatkrav og levedygtig-
hedsanalyser for små og truede bestande (Population Viability Analysis) blev startet i 2013 
og de første resultater forventes at komme i 2014. Dette arbejde indgår som en del af kon-
trakten om fugle og pattedyr. Hasselmusen er udvalgt som særlig modelart for arbejdet.  
 
Et større forskningsprojekt med titlen ’Agerlandets almindelige og sjældne fuglearter’ er 
iværksat i 2013 i forbindelse med opfølgning på forvaltningsplaner for hare og agerhøne. 
Projektet bliver i 2014 fulgt op af et erhvervs-ph.d.-studie i samarbejde med Dansk Ornito-
logisk Forening. De sidstnævnte projekter finansieres alle af Naturstyrelsen,  
 
Et nyt projekt støttet af 15. juni Fonden skal rette op på den manglende viden om ’Nye 
dyrearter i Danmark’. Hidtil har ingen indsamlet alle informationerne om de ændringer, der 
er sket i vores fauna: Hvor mange nye arter er kommet hertil? Hvor hurtigt spreder de sig 
og hvad betyder de for den øvrige fauna? Bevillingen er givet til Naturhistorisk Museum, 
Aarhus, og BIOS. Hermed er vejen banet for begyndelsen til etablering af et videncenter 
for nye arter i Danmark. Videncentret skal i første omgang indsamle informationer primært 
om ulve og andre nytilkomne dyrearter. Det er et grundforskningsprojekt, der i første om-
gang har til formål at skaffe mere basal viden om, hvordan nye arter etablerer sig i Dan-
mark. 
 
Ved siden af det målrettede arbejde med beskyttede naturområder fortsættes forskningen 
i integration af biodiversitetshensyn i agerlandet, herunder metoder til målretning af land-
brugsstøtte til naturformål (High Nature Value (HNV)-farming) (finansieres af NaturErhverv-
styrelsen). HNV-kortet er gjort tilgængeligt på Miljøportalen i begyndelsen af 2014, og BIOS 
skal opdatere kortet i løbet af 2014, så det er klar til anvendelse i 2015.  
 
I et to-årigt forskningsprojekt finansieret af en privat donation undersøges, hvordan store 
dyr, bl.a. hjortevildt, kan forvaltes med henblik på at opnå ønskede økosystempåvirkninger 
i form af græsning i skove og åbne naturtyper uden konflikter i form af markskader og 
kollisioner i trafikken. Som i 2013 bliver der i 2014 indsamlet prøver fra kronvildt, der lever i 
forskellige typer af vegetation for at analysere fødesammensætningen vha. genetiske 
metoder. 
 
Forskning i danske dagsommerfugles økologi og udbredelse med fokus på muligheden for 
at standse tabet af biodiversitet inden for denne stærkt truede organismegruppe sker i 
2014 gennem et projekt, som delvist er finansieret af en bevilling fra 15. juni Fonden. 
 
Videreudvikling af metoder inden for avanceret brug af radar til dokumentation af fugle-
træk fortsætter bl.a. i et projekt på Krigers Flak, som blev iværksat i 2013 og som finansie-
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res af Energinet.dk. Metoderne bliver brugt både i forbindelse med grundvidenskabelige 
studier af fugletræk og i konkrete overvågningsopgaver som f.eks. anlæggelse af det nati-
onale testcenter i Østerild, og det forventes, at der i 2014 vil skulle gennemføres opfølgen-
de undersøgelser i relation til Anholt Vindmøllepark. Radarbaserede studier har vist sig 
meget velegnede til at få et overblik over fugletræk i dårligt vejr og om natten, hvor der 
hidtil ikke har eksisteret data.  
 
Et større projekt med fokus på gæs, jagt og arealanvendelse er igangsat i 2013 og fortsæt-
ter i 2014. Her udvikles integrerede populationsmodeller for udvalgte arter til forklaring af 
observerede bestandsændringer og effekter af klimaændringer, sygdomsudbrud og for-
valtningstiltag som f.eks. jagttidsændringer, jagtudbytte, m.v. Analyserne omfatter arter, 
som BIOS i forvejen har et godt kendskab til og for hvilke der ligger store datasæt (edder-
fugle, skarv og gæs). Disse vil blive udnyttet til analyser på et højere niveau, som bl.a. om-
fatter arternes flyway-bestande. Der vil blive foretaget en samlet vurdering af menneske-
skabte aktiviteters forstyrrende effekter (kumulative effekter) på rastende og ynglende 
fugle, herunder analyseres ændringer af arternes levesteder som følge af forurening, are-
alforvaltning som reservatoprettelse m.v. Aktiviteterne forventes finansieret gennem fælles 
ansøgninger med større rådgivningsfirmaer. 
 
BIOS har gennem de sidste år opbygget en ekspertise i brug af højopløselige luftfotos til 
brug for automatisk registrering af fugle på det åbne hav. Disse informationer bruges især i 
forbindelse med projektering og konsekvensanalyser af havvindmølleparker. I 2014 er der 
indgået aftale med IfAÖ (Institut für Angewandte Ökosystemforschung GmbH) om sådan-
ne overvågninger i den tyske del af Østersøen og Vadehavet. Der vil blive indledt et sam-
arbejde i 2014 med Alexandra instituttet om at optimere metoder og algoritmer for at 
effektivisere arbejdsgangen. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Den nationale myndighedsunderstøttelse i relation til arts- og vildtforvaltning varetages via 
en særskilt kontrakt med Miljøministeriet og vedrører både en række faste opgaver som 
den nationale vildtudbyttestatistik og en række ad-hoc opgaver inden for bl.a. følgende 
emner: direktiver, konventioner, vildtskader, klimaændringer, invasive arter, forstyrrelser, 
naturgenopretning, jagt og jagttider. 
 
BIOS er Fagdatacenter for terrestrisk natur og biodiversitet. Arbejdet indebærer udvikling 
af tekniske anvisninger for overvågning og analyse af data samt afrapportering i henhold 
til Habitatdirektivet. I 2014 vil der for første gang blive foretaget en afrapportering af data 
for alle 44 naturtyper og der vil blive foretaget analyser af udviklingen i agerlandets små-
biotoper ved sammenligning af data indsamlet i 2007 og 2013.  I 2014 afsluttes arbejdet 
med at udlægge nye stationer til overvågning af de 44 terrestriske habitattyper. 
 
BIOS har siden 2012 rådgivet ministeriet om naturstyrelsens opdatering af de § 3-
beskyttede naturarealer. Dette arbejde afsluttes i 2014 med en analyse af det nye, opda-
terede datasæt og dets betydning for naturbeskyttelsen i Danmark. 
 
Som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger skal BIOS i samar-
bejde med forskere fra KU i 2014 lave det første udkast til et samlet naturnetværk for 
Danmark, der har til formål at kortlægge den eksisterende viden om Danmarks natur og 



 

 
 

20 DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 
AARHUS UNIVERSITET 

medvirke til at udpege potentiel natur og forbindelseslinjer i landskabet. Projektet er finan-
sieret af Naturstyrelsen.  
 
Der er indgået en rammeaftale med Forsvarets Bygnings- og Etablissementtjeneste (FBE) 
om udarbejdelse af screening og konsekvensvurderinger for natur og miljø på Forsvarets 
arealer herunder også i havet. Nye projekter blev iværksat i 2013 og fortsættes i 2014 
omkring bl.a. øvelsesplanlægning i sårbare naturområder, akut beredskab, etablering af 
anlæg og nedrivning af eksisterende samt overvågning af nye habitattiltag i øvelsesom-
råder. Som noget ganske nyt i forhold til at skabe mere biodiversitet er der under denne 
rammeaftale iværksat en evaluering af biodiversitetseffekten af etablering af habitattræ-
grupper (sprængte, ringede eller væltede levende træer). 
 
I 2014 vil der blive arbejdet med metodeudvikling af Rødlisten, således at opdateringen 
og formidlingen af resultater kan foregå mere effektivt og smidigt end hidtil. Rødlisten er 
en del af det obligatoriske grundlag for vurderingen af status og udvikling i Danmarks bio-
diversitet. I samarbejde med et europæisk netværk under ledelse af Alterra Wageningen 
deltager BIOS i en rødlistevurdering af Europas terrestriske habitater. 
 
Der sker forskning og rådgivning vedr. danske havpattedyr – se afsnit 3.3.2. 
 
I forhold til Danmarks centrale placering på fugles trækveje i Europa og havpattedyrenes 
brug af bl.a. de danske farvande, Nordsøen og Østersøen, deres beskyttelsesbehov og de 
økonomiske og rekreative interesser i bestandene, er der et løbende rådgivningsbehov på 
området både nationalt og internationalt.  
 
Finansieringen til implementering af en international adaptiv flyway forvaltningsplan for 
bestanden af kortnæbbet gås, herunder konkrete projekter vedrørende genopretning af 
habitater, forbedret jagt og reduktion af anskydninger, kommer fra forskellige interessenter 
herunder private fonde og Miljøministeriet. Forberedelsen af dette arbejde har været fi-
nansieret af AU, og projektet vil være det første eksempel i Europa på en adaptiv forvalt-
ningsplan, som gerne skulle bane vejen for tilsvarende forvaltningsplaner for andre arter. I 
2014 foretages der bestandsopgørelse og modelevaluering samt afholdelse af statusmø-
der i den internationale arbejdsgruppe samt den danske følgegruppe. 
 
Projektet ”Bearbejdning af 40 års vadefugletællinger på Tipperne” er finansieret af Natur-
styrelsen. Projektets formål er at analysere forekomstændringer de sidste 40 år i relation til 
lokale miljøforhold og totale flyway-bestande. Projektet afsluttes i 2015. I 2014 afsluttes 
analysearbejdet og resultaterne bearbejdes til en videnskabelig artikel. 
 
Ultimo 2013 har BIOS indgået et samarbejde med Fødevareministeriet og Miljøministeriet 
om et nyt projekt omkring ’Bifangst af fugle i fiskeredskaber’. Projektet videreføres i 2014 
og skulle gerne resultere i en vurdering af omfanget og ikke mindst forslag til, hvordan 
bifangst af fugle kan undgås.  
 
Et stort EU-finansieret projekt om forvaltning og videnindsamling vedr. Skarv, der er koordi-
neret fra BIOS, blev igangsat i 2012, og EU har bevilget yderligere et år, så projektet fort-
sættes i 2014. Centret har til formål at skabe overblik over antal og fordeling af skarv i 
Europa samt formidle viden om skarv. Derudover har BIOS også fået tildelt et nyt projekt 
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fra EU, CORMODIST, som er en videreførsel af det oprindelige projekt med fokus på data-
indsamling og formidling. I 2014 fokuseres på at kortlægge trækmønstre for skarv i Europa. 
 
Videnformidling 
Den årlige temadag om forskningsbaseret forvaltning af fugle og pattedyr afholdes i janu-
ar 2014. Temadagen, som dette år handler om, hvordan man bedst muligt kobler vildt-
forskning og bestandsforvaltning, henvender sig til alle med interesse for forvaltning af 
fugle og pattedyr i Danmark, f.eks. ansatte i Miljøministeriet herunder vildtkonsulenterne, 
universiteter, kommuner, interesseorganisationer herunder medlemmer af Vildtforvalt-
ningsrådet. 
 
Miljøbiblioteksbog om biodiversitet og den danske rødliste udgives i 2014. 
 
Viden om friluftslivets forstyrrelse af fugle og pattedyr formidles gennem et indlæg på 
Kommunalteknisk Chefforenings konference Natur & Miljø i maj 2014. Publikums øgede 
adgang til naturen har igennem de seneste årtier forstærket risikoen for, at der opstår kon-
flikter mellem friluftsliv og naturbeskyttelsesinteresser. I præsentationen gennemgås ved 
hjælp af eksempler fra ind- og udland forskellige friluftsaktiviteter og deres forstyrrelsesef-
fekter på fugle og pattedyr. 
 
Der udvikles en biodiversitetsportal til formidling af viden om den danske natur (Natur.dk) 
og en internetplatform og database til dokumentation af konkrete indsatser for naturen. 
Begge projekter er finansieret af 15. juni Fonden i opstartsfasen og det forventes, at der 
snarest tages en beslutning om endelig implementering af Natur.dk i 2014. Formålet med 
Natur.dk er at udvikle en portal for formidling af viden om dansk natur. Natur.dk vil sætte 
fokus på danske arter, naturtyper og naturværdier og skabe et netværk for forskere, for-
midlere, undervisere og alle, der interesserer sig for natur og biodiversitet. Natur.dk skal ved 
hjælp af en interaktiv hjemmeside øge sammenhængen mellem universiteternes forsk-
ning og museernes formidling samt støtte undervisningen og generelt engagere og ind-
drage alle naturinteresserede.   

3.2 Ferskvandsøkosystemer 

Forskningen på dette område søger at klarlægge, hvorledes økosystemerne i både søer 
og vandløb fungerer under naturlige forhold. Denne forskning danner endvidere grundla-
get for forståelsen af, hvordan den biologiske struktur, økosystemprocesser og biodiversitet 
i vandløb og søer påvirkes, når de forstyrres, f.eks. ved forurening eller ved ændringer i 
klimaet, og hvordan virkemidler og tilpasninger kan være med til at reducere/modvirke 
forringelser af ferskvandsøkosystemer. Naturgenopretning udgør et meget væsentligt og 
strategisk vigtigt element. Det gælder bådeift. vådområder, vandløb og søer, hvor genop-
retningsprojekter kan bidrage til opnåelse af god kvalitet i våd-/vandområder. Viden samt 
opbygningen af diverse økologiske modeller på dette område understøtter rådgivningen i 
relation til eksempelvis EU’s Vandrammedirektiv samt vandplanerne. BIOS er desuden 
nationalt fagdatacenter for landovervågning (stofudvaskning fra dyrkede arealer) og 
ferskvand inklusiv hydrometri. 
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3.2.1 Næringsstoftab og – transport i overflade- og grundvand. 

Forskning 
Der arbejdes intensivt på en vurdering af tiltag for reduktion af belastningen af Østersøen. 
Dette kan kun gøres ved gennemførelse af tiltag i de enkelte oplande, hvilket involverer 
alle Østersølandene. BIOS er i den forbindelse involveret i to projekter: Baltic Nest Institute 
(BNI) og IMAGE (tidligere MAFIA). 
 
BNI er et samarbejdsinitiativ mellem AU, Stockholm University, the Swedish Ministry of En-
vironment og DTU-Aqua. Formålet er at udvikle og implementere management-modeller, 
der kombinerer miljøforskning, fiskeriforskning og anvendt økonomi for herved at etablere 
et frit tilgængeligt modelsystem (“Nest”) til understøttelse af miljøforvaltning i den baltiske 
region.  BNI har i 2014 en meget vigtig rolle i forbindelse med færdiggørelsen af Østersø-
handlingsplanen, som skal ligge klar til ministermødet i oktober. BNI deltager med viden-
skabeligt input til beslutningsprocessen omkring miljømål og reduktionsforpligtigelser. Der-
udover arbejdes der på at udvikle en simpel fjordmodel (FlexSIM) som forvaltningsværktøj i 
kystzonen. Der pågår et løbende arbejde med databaser, GIS og standardisering af indi-
katorudvikling. Således forudses BNI at få en vigtig rolle i den fremtidige tilstandsvurdering 
for Østersøen og vurdering af, hvorvidt miljømålene nås. 
 
I projektet ”Integrated Management of Agricultural, Fishery, Environment and Economy” 
(IMAGE), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd og bestående af 12 partnere fra 
Danmark, Sverige, Finland og USA, undersøges samspillet mellem landbrug, fiskeri, akva-
tisk miljøkvalitet og økonomi i forhold til at opbygge et videngrundlag for integreret for-
valtning af de indre danske farvande. Hovedarbejdsopgaverne for afstrømningsdelen 
bliver i 2014 sammen med samarbejdspartnerne at gennemføre scenarieberegninger. Se 
også afsnit 3.3.2 og 4.1.2 (vedr. omkostningseffektivitetsmodel). Tilsammen har de to pro-
jekter, BNI og IMAGE, stor national, regional og international bevågenhed, da der for første 
gang etableres forvaltningsmæssig sammenhæng mellem erhverv, vandmiljø og økono-
mi.   
 
I tilknytning til reduktion af næringsstofbelastningen til marine områder startede i 2012 
projektet ”Kontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledning til 
vandmiljøet”, som er et samarbejdsprojekt med Videnscenter for Landbrug og Institut for 
Agroøkologi samt Orbicon A/S og Wavin A/S. Projektet er finansieret af GUDP-midlerne 
under Fødevareministeriet og løber over perioden 2012-2015. Projektets mål er at tilveje-
bringe en viden og et datagrundlag, som gør det muligt at kvantificere effekten af kontrol-
leret dræning på udledningen af kvælstof fra dyrkede arealer i Danmark til vandmiljøet. 
Det er endvidere projektets mål at belyse, hvilke andre påvirkninger kontrolleret dræning 
kan have på miljøet og konsekvenserne for planteproduktionen. Endelig skal der udarbej-
des et vejledningsmateriale, der beskriver, hvordan kontrolleret dræning projekteres, an-
lægges, drives og anvendes som et miljømæssigt virkemiddel i samspil med myndighe-
derne med henblik på at reducere udledningen af kvælstof til det marine vandmiljø. Dette 
skal sikre en mere omkostningseffektiv implementering af Grøn Vækst og vandplanerne. I 
2014 og 2015 gennemføres kontinuerte målinger af vandafstrømning og næringsstofkon-
centrationer i 10 eksperimentelt opsatte drænsystemer i Jylland og på Fyn for at analysere 
effekterne – både for næringsstoffer, udbytte og drivhusgasemissioner. 
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Projektet ’Landmanden som Vandforvalter’ er et nyskabende netværksprojekt under 
GUDP, der kobler forskning og lokale forhold med det formål at undersøge mulighederne 
for at afbøde for meget vand i landskabet. Projektet ledes af Videnscenteret for Landbrug 
(VFL) og inddrager samarbejdspartnere som GEUS, DHI, ORBICON, kommuner og rådgive-
re. Oftere og oftere oplever vi skybrud, der er så kraftige, at store arealer bliver oversvøm-
met. I projektet ’Landmanden som Vandforvalter’ lægges der op til at ændre måden, vi 
håndterer vores miljøudfordringer på. Landmanden skal tænke oversvømmelsesplanlæg-
ning som nyt forretningsområde - og byerne vil mindske risikoen for store udgifter til gen-
opretning. Projektet afholder 3 oplandsseminarer i starten af 2014, hvor der analyseres 3 
cases, der omhandler, hvordan for meget vand giver problemer i byer og på land (Hor-
sens, Holstebro og Silkeborg). Desuden afholdes en afsluttende national konference i juni 
2014. 
 
BIOS deltager i forskningsalliancen DNMARK – (”Danish Nitrogen Mitigation Assessment: 
Research and Know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production”) finansieret af 
Det Strategiske Forskningsråd (2013-2017). DNMARKs formål er at identificere barrierer og 
udvikle innovative, forskningsbaserede løsninger for en bæredygtig forvaltning af kvælstof 
i jordbruget. Der vil blive fokuseret på tre løsningsscenarier: i) Nye produktionskæder med 
en mere effektiv kvælstof-udnyttelse og recirkulering, ii) Geografisk målrettede tiltag base-
ret på intelligent management og planlægning og iii) Nye forbrugsmønstre medførende 
ændret arealanvendelse og kvælstof-kredsløb. Inden for vandområdet undersøges effek-
terne af ændringer i landbrugets anvendelse af kvælstofgødning og nye virkemidler for 
den resulterende N-belastning i udvalgte projektområder (eksempelvis Limfjorden). Pro-
jektet er startet i 2013 og i 2014 startes arbejdet med at analysere kvælstofkredsløbet i 3-4 
pilotområder i Danmark. Der forventes først publiceringer fra 2014 og fremad fra projektet. 
 
Forskning i hvordan randzoner langs vandløb skal designes og vedligeholdes i tid og rum 
for, at deres økosystemtjenester udnyttes optimalt, er mangelfuld. Der mangler en stærk 
tvær-disciplinær forskning i randzoners potentiale Der er ansøgt og i december 2013 be-
vilget et tvær-disciplinært forskningsprojekt under Det Strategiske Forskningsråd ’BUFFER-
TECH’ (15 mio. kr.) med henblik på, at inddrage nye teknologier til maksimering af randzo-
ners økosystemtjenester.  Projektet er 5-årigt (2014-2018). Konsortiet består af partnere fra 
universiteter (3 danske, 2 udenlandske), Videncenter for Landbrug, Landboforeninger og 
private virksomheder og er ledet af BIOS. Projektet starter i april 2014 med etablering af 2-
3 randzone observatorier, hvor der skal laves eksperimentelle forsøg med udnyttelse af 
randzonen til reduktion af næringsstoffer herunder med anvendelse af ’engineered’ rand-
zoner til drænvand, biodiversitet-indhold over tid, høst af biomasse til miljø-
hø/foderpilleproduktion og til biogasproduktion, samt analyser af optimalt design (bredder 
mv. for tilbageholdelse af fosfor).  
 
BIOS indgår sammen med 23 internationale partnere i EU FP7 forskningsprojektet MARS 
(Managing Aquatic Ecosystems and Water Resources under Multiple Stress)(12 mio. €). 
Projektets overordnede formål er at levere forskningsbaseret viden, der kan forbedre im-
plementering af Vandrammedirektivet. Europas vandområder er påvirket af multiple stres-
sorer, f.eks. eutrofiering, sedimenter, pesticider og hydromorfologiske forringelser. Vand-
planerne har til formål at reducere den negative påvirkning og forbedre den økologiske 
tilstand i vandområderne. På grund af manglende viden tager vandplanerne imidlertid 
kun i begrænset omfang hensyn til de komplicerede interaktioner mellem multiple stresso-
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rer. BIOS indgår i forskning på oplandsniveau, der har til formål at karakterisere sammen-
hængen mellem multiple stressorer og økosystem-respons, -funktion og -service samt 
vandmængder og vurdere effekter af scenarier for arealanvendelse og virkemidler. På 
grundlag af eksisterende data og nye eksperimenter (bl.a. i strømrender) udvikles empiri-
ske og dynamiske modeller, der kan beskrive sammenhænge mellem stressorer og økosy-
stemer, og som kan integreres i eksisterende oplandsmodeller. Projektet er 5-årigt (2013-
2017). Se desuden beskrivelse af MARS i afsnit 3.2.2 og 5.3.2. 
 
Projektet ”Development and test of new cost-effective monitoring technologies and plan-
ning design for restoration of wetlands” (MONITECH) er finansieret af Det Strategiske 
Forskningsråd, og der samarbejdes med tre stærke internationale forskningsgrupper. Fra 
AU er både BIOS og ENVS involveret. Projektets formål er, at tilvejebringe og dokumentere 
viden til brug for beslutningsværktøjer i form af modeller til forudsigelse af effektpåvirkning 
af vådområde-restaurering på kvaliteten af overfladevand og emission af drivhusgasser 
og biodiversitet. I projektet indgår 2 ph.d.-studerende og en postdoc. I 2014 oparbejdes og 
analyseres data indsamlet i projektet og resultaterne publiceres internationalt. Der udar-
bejdes et beslutningsstøttesystem omkring vådområderestaurering, samt analyser af om-
kostningseffektivitet for anvendelse af forskellige moniteringssystemer til måling af næ-
ringsstoffer (se også afsnit 4.1.2). Resultaterne fra MONITECH er stærkt efterspurgt af miljø-
planlæggere på nationalt og internationalt plan med henblik på beregning af nærings-
stofomsætning (kvælstof og fosfor) og gasemissioner fra restaurerede vådområder i frem-
tidige klimascenarier. Der er således udarbejdet to vejledninger for Naturstyrelsen om 
fosfor i vådområder delvist baseret på projektets forskningsresultater. I 2014 afsluttes pro-
jektet med flere publikationer omkring kontrollerende faktorer for biodiversitet målt i plan-
tesamfundet i vådområder, samt analyse af prøvetagningsmetoder i vandløb.  
 
Projektet fra Naturstyrelsen om afprøvning af forslag til metode til konsekvensvurdering af 
ændret vandløbsvedligeholdelse er igangsat i 2013 og forventes færdigrapporteret i star-
ten af 2014. I forbindelse med vandplansindsatser om ændret vedligeholdelse af vandløb 
har Naturstyrelsen fået udarbejdet et udkast til en vejledning om standardmetode til vur-
dering af konsekvenser for afvandingsdybden på de vandløbsnære arealer. I dette projekt 
testes de forslåede metoder og modelberegninger mod eksisterende data. En del af pro-
jektet går på konsekvenserne for vandstand i selve vandløbet. Dette testes ved hjælp af 
data for vandstand og vandføring fra eksisterende målestationer kombineret med oplys-
ninger om vedligeholdelsespraksis på vandløbsstrækningerne nær stationerne. En anden 
del af projektet går på de afledte konsekvenser for vandspejlet (afvandingsdybden) i de 
vandløbsnære arealer, hvilket belyses ved hjælp af modelberegninger for vandspejlsbe-
liggenhed kombineret med data fra digital højdemodel. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Arbejdet i BNI fortsætter og får i 2014 en meget vigtig rolle i forbindelse med færdiggørel-
sen af Østersøhandlingsplanen, som skal ligge klar til ministermødet i oktober (for yderlig 
beskrivelse se under ”Forskning” ovenfor). 
 
Overvågning af ferskvandssystemerne under NOVANA gennemføres i henhold til pro-
grambeskrivelserne. I den forbindelse er BIOS fagdatacenter for såvel ferskvand som for 
landovervågningsoplande. Arbejdet udmøntes i rapporter om vandløbs, søers og land-
overvågningsoplandenes tilstand. Der bidrages til revision af de gældende overvågnings-
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programmer bl.a. med forskningsbaseret rådgivning af de faglige koordineringsgrupper. 
Under NOVANA fortsætter arbejdet med overvågning af miljøfremmede stoffer, og der af-
rapporteres i forbindelse med den gængse NOVANA-afrapportering. I 2014 skal der end-
videre laves datatekniske anvisninger som supplement til de tekniske anvisninger.  
 
Arbejdet med at kvalitetssikre og udvide data-tilgængelighed gennem eksisterende net-
værk og via aktiviteter omkring Danmarks Miljøportal fortsætter. Det er målet at overvåg-
ningsdata i størst muligt omfang skal anvendes i forskningsprojekter. Omvendt er det også 
hensigten at ny viden fra forskningsprojekter i endnu større udstrækning skal implemente-
res i NOVANA. Herved sikres synergi og dermed relevans i såvel overvågning som forsk-
ning.    
 
I forbindelse med det forberedende arbejde med den næste generation af vandplaner 
blev der i 2013 igangsat et større modelleringsprojekt, som skal bidrage med en ny gene-
ration af kvælstofreduktionskort og en ny vand- og kvælstofbelastningsmodel. Modellerin-
gen sker sammen med DCA- Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug (AU), GEUS og 
DHI og finansieres af Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet. Der arbejdes 
med en videreudvikling af de eksisterende vand- og næringsstofbelastningsmodeller (DK-
QNP) til beregning af vand- og næringsstofudledninger til kystvande og søer. Desuden skal 
der arbejdes med udvikling af et modelværktøj til oplandsanalyse, hvor effekter af dose-
ring af virkemidler kan beregnes efter princippet fra jord til fjord. Endelig skal modellerne 
medvirke til at udvikle et nyt 3.-generations-kvælstofreduktionskort. Oplandsmodelprojek-
tet indgår som en del af et større modelprojekt, som også omfatter marine modeller og sø-
modeller. Arbejdet skal afsluttes i 2014. 
 
I det forberedende arbejde til den næste generation af vandplaner blev der i 2013 nedsat 
en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DCE, som i 2014 skal analysere baseline for 
2021. Arbejdsgruppen skal udarbejde grundlaget for baselineberegningerne for udarbej-
delse vandplan II. Desuden er instituttet inddraget i arbejdet med opgørelse af vand- og 
næringsstofbelastninger til fjorde og kilderne hertil i forbindelse med den næste generati-
on af vandplaner i et samarbejde med Naturstyrelsen. 
 
Der er sammen med Naturstyrelsen søgt om et nyt Life-projekt: ’LIFE wiTool’. Projektet er et 
samarbejde mellem AU, DHI og Naturstyrelsen og skal udvikle en åben, brugervenlig 
webportal for integreret vandforvaltning. Udviklingen vil være baseret på samarbejde 
mellem forskningsinstitutioner, miljømyndigheder og andre interessenter. Dermed vil pro-
jektet demonstrere værdien af en integreret web-portal for den løbende dialog mellem 
vandforvaltningsmyndigheder og interessenter. Projektet vil i et pilot-vandløbsopland de-
monstrere, hvordan planlægningen for at opnå en god miljøtilstand i grundvand, vandløb, 
søer og kystvande kan gøres mere effektivt ved at udvikle og anvende nationale og lokale 
modeller, der integrerer overvågningsdata fra nationale databaser og state-of-art økosy-
stemmodeller på næringsstofbelastninger og påvirkninger i kombination med værktøjer til 
at vurdere omkostningseffektive foranstaltninger. Det videnskabelige grundlag for LIFE 
wiTool-portalen, dvs. de underliggende databaser og miljømodeller, vil bygge på eksiste-
rende modeller udviklet i tidligere og igangværende nationale projekter. 
 
Der er fra Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Fødevareministeriet udtrykt et behov for opdate-
ring vedrørende P-indeks for alle fire transportveje og delindeks. En operationel brug af P-
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risikoværktøjet som miljøplanlægningsredskab, f.eks. i forbindelse med miljøgodkendelser 
ved udvidelse af husdyrbrug og frivillige ordninger under Landdistriktsprogrammet, kræver: 
1) en opdatering af værktøjet, 2) en evaluering af værktøjet og usikkerhedsanalyse efter 
specificerede krav afstemt med myndighederne, samt 3) etablering af en organisation til 
drift og vedligeholdelse af værktøjet. Ved opdatering forstås en aktualisering af redskabets 
prototype mht. datagrundlaget og implementering af den software, der driver forskellige 
komponenter af værktøjet. Der findes herudover flere konkrete muligheder for at imple-
mentere nye eller videreudviklede komponenter i redskabet. Det drejer sig om risikokort-
lægning på lavbundsjord og estimering af P-udvaskning på sandede jorde, som vil kunne 
implementeres efter en ekstra forskningsindsats af begrænset omfang. Disse komponenter 
vil kunne forbedre redskabet væsentligt. Finansiering søges hos Miljøstyrelsen og Natursty-
relsen, men skal også tænkes ind i forbindelse med fremtidige EU-ansøgninger. 
 
Natur- og Landbrugskommissionen (NLK) har udtrykt et ønske om, at se på en fremadrettet 
mere fleksibel og målrettet regulering af landbrugets næringsstofpåvirkning af vandmiljø-
et. Her er der blandt andet behov for viden om muligheden for at målrette reguleringen 
efter de forskellige områders retentions-kapacitet og vandområdernes sårbarhed. På kort 
sigt, til brug for 2. generations vandplaner, kan der bygges videre på den oprindelige me-
tode, som blev anvendt i 2007/09-versionen. I 2014 bliver metoden udvidet til et detailni-
veau på ca. 3.000 deloplande i Danmark under oplandsmodelprojektet, hvor den samlede 
N-retention søges beregnet fordelt på såvel grundvand som retentionen i fersk overflade-
vand (vandløb, søer og vådområder). Der søges i dette arbejde inddraget og tilvejebragt 
ny viden om såvel ferskvandsafstrømningen, kvælstofudledningerne fra de dyrkede area-
ler og udyrkede arealer, samt retentionen i de enkelte dele af ferskvandskredsløbet mod 
de danske fjorde og kystnære områder. På den længere bane skal der arbejdes hen imod 
en finere skala (mark), hvorfor ny viden om emner som N-omsætning i lavbundsjorde, N-
omsætning i ådale med fremtrængning af iltet grundvand med nitrat, N-omsætning i for-
skellige typer af vandløb, vådområder og søer skal indhentes. Desuden er der behov for en 
kortlægning af dræns placering og funktion i landskabet, samt deres afvandingsevne. 
Finansiering søges hos Naturstyrelsen og i NaturErhvervsstyrelsen. 
 
Et eksempel på et projekt tæt knyttet til den nationale overvågning er projektet ”Varslings-
system for pesticidudvaskning”, finansieret af Miljøstyrelsen og oprindelig iværksat i 1998. 
Den nuværende projektperiode løber fra 2011 til 2015. De øvrige partnere i projektet er 
GEUS og Institut for Agroøkologi, AU. I projektet undersøges udvaskning af pesticider an-
vendt i landbrug under reelle markforhold. Formålet er at undersøge om godkendte pesti-
cider eller deres nedbrydningsprodukter – ved regelret brug – udvaskes til grundvandet i 
koncentrationer over grænseværdien, for herigennem at udvide det videnskabelige 
grundlag for danske myndigheders procedurer for regulering af sprøjtemidler. Dvs. projek-
tet danner, inden for specifikke oplande, basis for en løbende kontrol af anvendte pestici-
der. BIOS’ opgave i projektet er at drifte tre drænstationer samt beregne og afrapportere 
afstrømnings data. Der udkommer en årlig rapport, som redigeres af GEUS. 
 
I GUDP- og EU’s Landdistriktprogramprojektet ”Landbruget i Landskabet” skal kommuner, 
landmænd og andre med interesser i det åbne land blive bedre til at spille konstruktivt 
sammen, når de lægger planer for udviklingen i de danske landskaber. ”Landbruget i 
Landskabet” har som målsætning at udvikle forslag til en ny sammenfattende metode og 
et koncept for planlægning i det åbne land og dermed bidrage til et nyt, fælles forvalt-
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ningsredskab for myndigheder og landbrug. Fokusområder i arbejdet er at udvikle konkre-
te bedriftsplaner og disses samspil med kommuneplanen, at udvikle rammer og monite-
ringsværktøjer for natur- og miljøpåvirkninger, samt udvikle en model for organisering og 
proces for samspillet mellem kommune, landmand og landbrugsrådgivning. Projektet vil 
udvikle ny forskningsbaseret viden om metoder og teknologi, for at implementere det i en 
planlægning, der tilgodeser natur, miljø, landskab og landbrugsudvikling. Projektet er fore-
løbigt finansieret for en periode fra februar 2013 til februar 2015 og arbejder i 2014 med 
analyser af natur, miljø, og planlægning på 5 bedrifter i Norddjurs kommune og 5 bedrifter 
i Hjørring kommune.  
 
Videnformidling 
Der vil blive holdt oplæg ved møder for landbruget (eksempelvis Plantekongres januar 
2014) og holdt oplæg i interesseorganisationer, faglige fora (eksempelvis IDA-miljø) lige-
som viden stilles til rådighed for Miljøministeriet, Fødevareministeriet og andre beslutnings-
tagere. Derudover vil der udkomme 10 internationale og 5 populærfaglige artikler, samt 4 
faglige rapporter. 
 

3.2.2 Søer og vandløb – struktur og funktion 

Forskning 
CIRCE (Center for Informatics Research on Complexity in Ecology) er et projekt bevilget af 
AU Ideas-midlerne og løber til udgangen af 2015. Projektets formål er, at undersøge be-
tydningen af kompleksitet omkring hvorledes økosystemer fungerer og responderer på 
miljømæssige ændringer, med fokus på tre primære kompleksitetsfaktorer: artssamspil, 
spredning og miljøvariabilitet. Faktorernes generelle betydning, deres interaktion og tilhø-
rende mekanismer undersøges. Projektet er rent teoretisk og der er tilknyttet to postdoc’er. I 
2013 blev der arbejdet på at undersøge den relative rolle, som miljø, spredning og biolo-
gisk interaktion spiller for diversitet og struktur i lavvandede søer, ligesom der blev arbejdet 
på at undersøge vigtigheden af struktur og funktion for drivhusgas-flux i lavvandede søer. I 
2014 vil fokus ligge på betydningen af temperatur og trofisk status for fødekædestruktur 
og energiflow i lavvandede søer. Projektets resultater vil således kunne anvendes i relation 
til en vurdering af fremtidig tilstand i vore søer.  
 
Som beskrevet i afsnit 3.2.1 og 5.3.2 indgår BIOS i EU FP7-forskningsprojektet MARS – Ma-
naging Aquatic Ecosystems and Water Resources under Multiple Stress, hvor det overord-
nede formål er at levere forskningsbaseret viden, der kan forbedre implementering af 
Vandrammedirektivet. På sø-området skal der i 2014 gennemføres et feltforsøg i forsøgs-
anlægget ved Lemming vedrørende interaktioner mellem multiple stressorer: ekstrem 
temperaturstigning (hedebølge) kombineret med eutrofiering. Den kraftige temperatur-
stigning gennemføres over en måned i juli/august og systemernes respons herpå under-
søges før, under og efter.  
 
Implementeringen af EU's Vandrammedirektiv i Danmark - via Vandplanerne - medfører, 
at der skal ske en stor indsats for at nedbringe næringsstoftabet fra landbruget, for at til-
standen i overfladevand og grundvand i 2015 kan leve op til en række miljømål. Projektet 
SUPREME-TECH, finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, er et samarbejdsprojekt med 
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Institut for Agoøkologi, AU, som har til formål at skabe det videnskabelige grundlag for 
udvikling af en kost-effektiv filterteknologi rettet direkte mod fosfortilbageholdelse og 
kvælstoffjernelse i landbrugsoplande. Det er i projektet målet at udvikle filtre, der kan pla-
ceres strategisk vigtigt i landskabet i forhold til de primære N- og P-transportveje. I 2014 
fortsættes testningen af det færdigbyggede anlæg, mhp. at evaluere den opnåede hy-
drauliske formåen og evne til at omsætte kvælstof samt tilbageholdelse af fosfor. Matri-
cerne består af en blanding af muslingeskaller og træflis. I 2014 vil målinger på testan-
lægget i Skannerup fortsætte hele året. Der vil blive foretaget hydrauliske tests, målt på 
næringsstoffer og klimagasser. Endelig vil vegetationen blive registreret. Projektet afsluttes 
i 2015. 
 
Projektet Sørestaureringscentret – CLEAR 2 er finansieret af Villum Kann Rasmussen Fon-
den og fortsætter frem til 2015. Det er et samarbejdsprojekt mellem KU, SDU, GEUS og AU, 
og har til formål at give et samlet overblik over anvendte teknikker og disses muligheder 
og begrænsninger i forhold til restaurering af søer i Danmark. I CLEAR 2 har fokus i 2013 
ligget på kvælstofs rolle i søerne. Nyere forskning viser, at kvælstof spiller en større rolle end 
hidtil antaget, idet vegetation forekommer hyppigere i søer med kvælstofkoncentrationer 
under 2 mg/liter, sammenlignet med mere kvælstofrige søer. Der blev i 2013 gennemført 
forsøg i Lemming-setup’et, hvor mærket kvælstof er fulgt gennem primærproducenterne 
og de forskellige led i fødekæden (sekundærproducenter). Endvidere blev der fulgt op de 
tidligere gennemførte restaureringsforsøg i Vedsted Sø og Væng Sø, ligesom sømodeller 
for repræsentative ferskvandssøer er under videreudvikling. I 2014 vil fokus i projektet ligge 
på anvendelsen af kombination af restaureringsmetoder, herunder primært opfiskning 
kombineret med aluminiumsbehandling. Desuden vil der blive fokuseret på vandremuslin-
gers rolle i relation til opklaring af vandfasen. BIOS’ rolle vil i den forbindelse være at vur-
dere vandremuslingers rolle som restaureringsværkstøj på baggrund af et paleolimnolo-
gisk studie foretaget i Fårup Sø. Centrets arbejde har stor interesse for såvel styrelser som 
kommuner, da de udviklede metodikker kan anvendes som redskaber i forbindelse med 
etablering af god vandkvalitet i forhold til Vandrammedirektivet og tilhørende vandplaner.  
 
Projektet “Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on European 
freshwater ecosystems” (REFRESH) er finansieret af EU’s 7. Rammeprogram og er et sam-
arbejdsprojekt mellem 21 partnere. I projektet anvendes eksisterende data, eksperimenter 
i hhv. søer, vandløb og vådområder, hvor der manipuleres med vandstandsændringer, 
oversvømmelse og udtørring. Data og resultater anvendes i en vurdering af effekten af 
klimaændringer, i form af temperatur- og nedbørsændringer, samt ændret arealanvendel-
se, hydrologi, økologiske processer, kemi og biodiversitet. Resultaterne anvendes mhp. at 
modvirke effekterne på systemerne og er dermed væsentlige også i forbindelse med 
”Centre for Regional Change in the Earth System” (CRES) (se afsnittet 5.3.2 ”Klimaændrin-
gers effekter på vand og natur”). Såvel REFRESH som CRES har både national og internati-
onal betydning i forhold til myndighedernes fremtidige håndtering af en forventet ændret 
klimasituation. I 2013 afsluttedes forsøgene i vandløb og vådområder og der gennemfør-
tes en databearbejdning, ligesom data blev inkorporeret i det tilhørende modelarbejde. I 
2014 sluttes projektet med den afrapportering og en tilhørende workshop. 
 
Projektet AMOS (Administrationsværktøj til Monitering af Søer) vedrørende udnyttelse af 
satellitfotos i overvågningen blev igangsat i 2013 under det Miljøteknologiske Udviklings- 
og Demonstrationsprogram (MUDP). Projektet er en fortsættelse af RASK-projektet som 



BESKYTTE, BEVARE OG FORBEDRE NATURKAPITAL  

 

 

  

29 

sluttede i 2012. Der er generelt et stigende behov for viden om vandmiljøets tilstand og i 
øjeblikket arbejdes med at udvikle en række nye metoder til overvågning i forbindelse 
med Vandrammedirektivets implementering. I Danmark stiller implementeringen af Vand-
rammedirektivet nye krav til det nationale overvågningsprogram, NOVANA. Et af områ-
derne er behovet for viden om alle søer større end 5 ha, således at det kan vurderes, om 
de enkelte søer vil opfylde kravet om mindst god økologisk kvalitet i 2015. Dette kræver 
kendskab til søernes aktuelle tilstand og udvikling, hvilket i øjeblikket vurderes ud fra søer-
nes fytoplanktonbiomasse bestemt ud fra koncentrationen af klorofyl a. Den økonomiske 
ramme for overvågningsprogrammet gør det vanskeligt at opfylde disse behov vha. tradi-
tionelle undersøgelsesmetoder. Der er derfor et stort behov for øget anvendelse af ny tek-
nologi i NOVANA, for at det fremtidige overvågningsprogram kan blive så ressourceeffek-
tivt som muligt. I AMOS-projektet er det målet at udvikle et kvalitetssikret administrations-
værktøj, hvormed det vil være muligt at anvende satellitdata i sammenhæng med traditi-
onelle klorofylmålinger i den nationale vandforvaltning. AMOS afsluttes i 2014, og BIOS’ 
rolle i 2014 er at bidrage til case-studier, at kvalitetssikre og evaluere de udviklede værktø-
jer i relation til traditionelle klorofyl-målinger samt vurdere værktøjet som et administrati-
onsværktøj. 
 
REFORM (Restoring rivers for effective catchment management) er et EU FP 7-
rammeprogram-projekt, der fortsætter frem til 2015. Formålet med projektet er at udvikle 
indikatorer for påvirkning af de fysiske forhold i vandløb (hydromorphologi) - både abioti-
ske og biotiske - samt udarbejde strategier for vandløbsrestaurering, der kan bringe vand-
løb til at opnå god økologisk tilstand i henhold til Vandrammedirektivet. BIOS har ansvaret 
for en Work Package (WP), som omhandler udviklingen af biologiske indikatorer, der er 
følsomme for forstyrrelser i hydromorfologi. Derudover deltages i en WP om restaurering, 
hvor Skjern Å indgår som case. I 2013 blev der gennemført feltindsamlinger og registrerin-
ger i de 2 udvalgte åsystemer, samt analyser af hydromorfologiske forhold med henblik på 
udarbejdelse og test af et fælles hydromorfologisk klassificeringssystem. Fokus for de ana-
lyser, der gennemføres i 2014, er at undersøge betydningen af storskala-restaureringer i 
forhold til restaureringer i mindre skala med fokus på biodiversitet på vandløbsnære area-
ler og den økologiske tilstand i vandløbene. Data vil blive anvendt i en række videnskabe-
lige publikationer med fokus på biodiversitet på vandløbsnære arealer og økologisk til-
stand i vandløb vurderet ud fra relevante Vandrammedirektiv-indikatorer. 
 
Et ph.d.-projekt med fokus på makrofyters udbredelse i danske vandløb, artskarakteristika 
og betydningen af det omgivende miljø for disse, herunder næringsstoffer, blive afsluttet i 
2014. Projektet har leveret vigtig ny viden om succesfulde artskarakteristika hos planter i 
danske vandløb samt identificeret de karakteristika (vækstpunkt, reproduktion, spredning 
og overvintringspotentiale), der karakteriserer arter, der er i tilbagegang i danske vandløb. 
Denne nye viden vil kunne anvendes til blandt andet at undersøge om artskarakteristika 
kan bruges til at identificere hydromorfologiske påvirkninger i vandløbene herunder vedli-
geholdelsen. Derudover undersøges betydningen af overgangszonen mellem land og 
vand for plantesammensætningen herunder potentielle mekanismer, der regulerer denne. 
 
Det strategiske DCE-projekt ”Konsekvenser af ændret vandløbsvedligeholdelse for vegeta-
tionens sammensætning i vandløb og på vandløbsnære arealer” forløber over perioden 
2013-2014. Projektet fokuserer på de akvatiske og terrestriske naturtyper, der er omfattet 
af Habitatdirektivet, samt på arter og samfund, der har betydning for den økologiske til-
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stand jf. Vandrammedirektivet. I dag optræder ændringer i vedligeholdelse som et centralt 
virkemiddel i vandplanerne til at sikre god økologisk tilstand i vandløbene, men der er kun 
ringe viden om, hvilke effekter ændringer i vedligeholdelsespraksis har for vegetationens 
sammensætning i vand og på land. Det forventes i projektet at skabe ny viden, der kan 
kvalificere beslutninger omkring virkemidlers anvendelse i vandøkosystemer.  Dermed 
forventes også, at projektets resultater kan bidrage til en mere holistisk tilgang til anvendel-
se af virkemidler, således at disse omfatter alle aspekter af økologisk tilstand, herunder 
også tilstanden af de grundvandsafhængige naturtyper på land. Projektet er yderst rele-
vant for Miljøministeriet og andre myndigheder, da resultater fra projektet vil være centrale 
i forhold til udarbejdelse af 2. generations vandplaner, hvor også vandløbenes plantesam-
fund forventes indarbejdet.  
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Overvågning af ferskvandssystemerne under NOVANA gennemføres i henhold til pro-
grambeskrivelserne. I den forbindelse er BIOS fagdatacenter for såvel vandløb og søer. 
Arbejdet udmøntes i rapporter om vandløbs og søers tilstand. Der bidrages til revision af de 
gældende overvågningsprogrammer bl.a. med forskningsbaseret rådgivning af de faglige 
koordineringsgrupper. I 2014 skal færdiggøres datatekniske anvisninger, ligesom eksiste-
rende tekniske anvisninger forventes revideret i fornødent omfang.  
 
Der blev i 2013 udarbejdet en række notater for Naturstyrelsen til understøttelse af de 
kommende 2. generations vandplaner. Der forventes flere lignende opgaver i 2014. Kon-
kret vil der blive tale om et projekt om ”betydningen af ændret klima for tilstanden i vand-
løb”, samt ”verifikation af grænser for hhv. makrofytter og fisk i type 1-vandløb”. Disse pro-
jekter vil i betydelig grad kunne bidrage til udvikling og fastsættelse af krav i relation til 
næste basisanalyse og 2. generations vandplaner. 
 
Der vil i 2014 blive udviklet en indikator for bundlevende alger i vandløb, til brug i forbin-
delse med 2. generations vandplaner. Projektet er finansieret af Naturstyrelsen.  
 
Der forventes i 2014 – i lighed med tidligere år - ad hoc myndighedsunderstøttelse i forhold 
til Naturstyrelsen’s Faglige Koordineringsgrupper (FKG’er). 
 
Bidrag til et projekt om ”Naturnetværk” fortsættes i 2014 (Se afsnit 3.1.2). Heri indgår vand-
løb og søer på lige fod med terrestriske naturtyper i en prioritering af hvilke områder, der 
pga. af deres specielle biodiversitet bør indgå i et sådant netværk, der skal sikre en frem-
gang for den danske biodiversitet. 
 
Den opbyggede viden under f.eks. CLEAR 2 vil i vid udstrækning blive anvendt i relation til 
den myndighedsunderstøttende rådgivning, herunder viden i forhold til rådgivning om-
kring restaureringsopgaver, tiltag i relation til vandplaner og tilhørende tiltag i oplande. 
Viden danner endvidere baggrund for rådgivning omkring kombinerede indgreb hvor 
dette er muligt. 
 
Overvågning af ferskvandssystemerne under NOVANA gennemføres i henhold til pro-
grambeskrivelserne. I den forbindelse er BIOS fagdatacenter for såvel vandløb og søer. 
Arbejdet udmøntes i rapporter om vandløbs og søers tilstand. Der bidrages til revision af de 
gældende overvågningsprogrammer bl.a. med forskningsbaseret rådgivning af de faglige 
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koordineringsgrupper. I 2014 skal færdiggøres datatekniske anvisninger, ligesom eksiste-
rende tekniske anvisninger forventes revideret i fornødent omfang.  
 
Naturstyrelsen rådgives vedr. tilstandsvurderinger og risikoanalyser til vurdering af 2. gene-
ration vandplaner. Der er indsamlet fytobenthos-data og foretaget et indledende arbejde 
ift. udvikling af forslag til fytobenthos-indeks til vurdering af økologisk kvalitet. Der er i pro-
jektet taget generelt udgangspunkt i eksisterende indeks fra andre lande (herunder indeks 
udviklet i EU-projektet WISER) og tidligere danske analyser, og arbejdet forventes færdig-
gjort i 2014. I 2014 forventes desuden gennemført yderligere et til to projekter til understøt-
telse af den reviderede basisanalyse.  
 
I et sø-modelprojekt finansieret af NST, og som afsluttes i 2014, vurderes år-til-år variationer 
i de biologiske kvalitetselementer med henblik på at vurdere, hvordan disse variationer 
påvirker sikkerheden, hvormed den økologiske kvalitet kan fastsættes på baggrund af et 
eller få års målinger. Dette gøres i forskellige søtyper, som er eller har været intensivt over-
våget i en årrække. Desuden opdateres en model for sammenhæng mellem sommermid-
delkoncentration af hhv. fosfor (og evt. kvælstof) og klorofyl a, planteplankton og bundve-
getation. Et sidste element i projektet er etablering af modeller for sammenhæng mellem 
fosfortilførsel og fosforkoncentration i søer. Dette sker i et begrænset antal søer på bag-
grund af opdaterede målinger af stoftilførsel (og evt. stoffraførsel i søer til at beregne en 
retentionsfaktor). Modellerne vil være centrale i forhold til at kunne beregne indsats-
behovet, og formålet er at øge sikkerheden på det beregnede indsatsbehov ved at opstille 
en model, som tager højde for sammenhængene for forskellige søtyper, f.eks. lavvandede 
og dybe søer eller langsomt og hurtigt gennemstrømmede søer. Der tages udgangspunkt i 
Vollenweider-modellen anvendt ved udarbejdelsen af de første vandplaner.  
 
Ovennævnte projekter vil i betydelig grad kunne bidrage til udvikling og fastsættelse af 
krav i relation til næste basisanalyse og 2. generations vandplaner. Herunder hvorvidt 
kvælstoftilførsel og kvælstofkoncentration kan anvendes til beregning af et evt. indsatsbe-
hov overfor kvælstof i det omfang et sådant anvendes i 2. planperiode.   
 
Projektet ”Udvikling af en biologisk pesticidskadesindikator til danske vandløb” under pe-
sticidforskningsprogrammet sigter dels mod at udvikle en skadesindikator til at påvise og 
kvantificere pesticiders indflydelse på den økologiske tilstand i danske vandløb, dels mod 
at foreslå grænser for, hvornår denne indflydelse har betydning for opfyldelse af nationale 
miljømål. Indikatoren vil bygge på en enkelt organismegruppe, makroinvertebrater, som i 
forvejen anvendes som miljøindikatorer i vandrammedirektivet. Projektet er et samarbejde 
mellem KU og AU. I 2014 gennemføres som i 2013 kontrollerede forsøg og screeninger af 
pesticider i vandløb. Derudover vil der blive gennemført forsøg i eksperimentelle vandløbs-
render. Projektet finansieres af Miljøstyrelsen og afsluttes i 2015. 
 
Videnformidling 
I forbindelse med AU Ideas-projektet CIRCE forventes der afholdt en workshop på AU i 
2014. 
 
Der vil blive holdt oplæg ved fagmøder, temadage og andre faglige fora (eksempelvis 
IDA-miljø) ligesom viden stilles til rådighed for beslutningstagere, landbrug og interesseor-
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ganisationer, eksempelvis på plantekongressen i januar 2014. Resultaterne formidles des-
uden gennem populærfaglige artikler samt internationale videnskabelige artikler.   

3.3 Marine økosystemer 

Forskningen og overvågningen inden for marine økosystemer søger at klarlægge, hvorle-
des økosystemerne i have og kystnære områder fungerer under naturlige forhold. Denne 
forskning danner endvidere grundlaget for forståelsen af, hvordan den biologiske struktur, 
økosystemprocesser og biodiversitet i havområderne påvirkes, når de forstyrres, f.eks. ved 
forurening eller ved ændringer i klimaet og, hvordan virkemidler og tilpasninger kan være 
med til at reducere/modvirke forringelser af økosystemerne både på lokal (dansk), arktisk 
og global skala. Denne viden samt opbygningen af diverse økologiske modeller understøt-
ter rådgivningen i relation til eksempelvis EU’s Vandramme- og Havstrategidirektiv samt 
vandplanerne. BIOS er desuden nationalt fagdatacenter for det marine miljø og hoved-
rådgiver til Grønlands Selvstyre i miljøspørgsmål vedrørende råstofudnyttelse (se også 
afsnit 4.2.5 ”Forskning og rådgivning i relation til råstofforvaltningen i Grønland”). 

3.3.1 Stofomsætning og effekter af eutrofiering i marine områder 

Forskning 
Udvikling og anvendelse af økologiske modeller gennemføres i EU FP7-projektet VECTORS 
(2011-2014). Fordelingen og produktiviteten af fytoplankton og zooplankton bliver model-
leret for de åbne danske farvande af en 3D-numerisk koblet hydrodynamisk-
biogeokemisk model kaldet HBM-ERGOM. Fokus er især på primærproduktionen og dens 
rolle som miljøindikator for eutrofiering. Modelscenarier undersøger, hvorledes ændringer i 
N- og P-tilførsler ændrer primærproduktionens fordeling vertikalt i vandsøjlen, geografisk 
og over tid. Desuden undersøges effekten af fiskepredation på zooplankton ved at bruge 
estimerede fiskekonsumptioner fra data i stedet for en teoretisk dødelighed. Betydningen 
af top-down-kontrol for zooplankton belyses i tid og rum. I 2014 forventes publiceret en 
artikel i Prog Oceanography omkring fiskepredation på zooplankton, en case study report 
(The Baltic Sea) samt indsendelse af en artikel omkring primærproduktionen i danske 
farvande.  
 
I kystområderne fortsættes med fjordmodellering i regi af projektet MUMIHUS (Det Strategi-
ske Forskningsråd) med fokus på kompensationsopdræt af muslinger. I 2014 opstilles mo-
delscenarier, som skal belyse de økologiske og økonomiske potentialer for at udnytte op-
drættede muslinger som marint virkemiddel. For yderligere beskrivelse se afsnit 3.3.3. 
 
EU-projektet EU MyOcean2 stiler mod at integrere dataprodukter fra forskellige europæi-
ske marine data- og havmodelcentre. Hovedformålet er at opnå en bedre overvågning af 
havene samt mere stringente og robuste varslingssystemer på flere marine områder bl.a. 
sikkerhed til søs, havets og kysternes miljø og klima samt marine ressourcer. BIOS’s rolle i 
MyOcean2 omfatter en undersøgelse af strømforhold og blandingsprocesser i og i nærhe-
den af forskellige danske stenrev baseret på forskellige MyOcean2-dataprodukter. Formå-
let er at beskrive vigtige revmiljøparametre (temperatur, salinitet, strømforhold) og der-
igennem forbedre vores videngrundlag omkring den rumlige og tidslige variabilitet af det 
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fysiske revmiljø. I 2014 vil der være fokus på at færdiggøre og udgive analysen. Projektet 
løber til september 2014. 
 
I BONUS-projektet COCOA (2014-17) er det overordnede formål at identificere de vigtig-
ste processer, som styrer fjernelse og omsætning af næringsstoffer i forskellige typer af 
kystområder i Østersøregionen. I projektet, som baseres på både feltstudier og modelle-
ring, fokuseres på kystzonens retentionskapacitet, regimeskift og potentielle feed-back 
mekanismer, der kan stabilisere alternative tilstande. I 2014 vil der være fokus på at ind-
samle data til at forbedre vores procesviden omkring omsætningen af næringsstoffer i de 
kystnære områder, for Danmarks vedkommende specielt Roskilde Fjord.  
 
I EU-projektet LIAISE, som afsluttes i 2014, demonstreres, hvordan integrerede analysekon-
cepter og rumlige økologiske modeller kan anvendes til at analysere økosystemtjenester, 
og hvordan de udviklede omkostningsmodeller mht. optimering af indsatsen for vandmil-
jøet kan tages i anvendelse og bidrage ved beslutningsprocesser i EU. Projektet udføres i et 
tværfagligt samarbejde mellem BIOS og ENVS og koordineres af PEER-partneren Alterra. I 
2014 indarbejdes de sidste relevante marin-økologiske og økonomiske modeller i LIAISE’s 
”toolbox” til EU-systemet hvorefter projektet afsluttes med en workshop. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Inden for det marine fagdatacenter arbejdes der i 2014 fortsat med programovervågning, 
metodeudvikling og kvalitetssikring, indhentning og kvalitetssikring af data, rapportering 
og videndeling samt konkrete overvågningsopgaver. 
 
Inden for overvågningen ydes overvågningsfaglig programrådgivning, herunder bidrag til 
revision og justeringer af overvågningsprogrammet samt løbende faglig sparring. Som en 
del af den løbende metodeudvikling og kvalitetssikring forestår DCE forskningsbaseret og 
operationel metodeudvikling for prøvetagning mv. Der udarbejdes og vedligeholdes end-
videre tekniske anvisninger for prøvetagning og dataanalyse til sikring af koordineret og 
systematisk dataindsamling, herunder at der anvendes fælles målemetoder og standarder 
og, at disse er af tilfredsstillende kvalitet. DCE tilrettelægger og gennemfører interkalibre-
ringer af prøvetagning, som blandt andet ligger til grund for kvalitetssikring og indberet-
ning af data indsamlet af DCE i forbindelse med overvågningsprogrammet. 
 
I forbindelse med indhentning og kvalitetssikring af data sikres det, at den landsdækkende 
datasamling er opdateret og kvalitetssikret samt understøtter, at data er let tilgængelige 
gennem de nationale databaser, som DCE ligeledes varetager drift, vedligehold og vide-
reudvikling af. 
 
Som opfølgning på ovenstående udarbejdes udkast til paradigmer for faglig rapportering 
af delprogrammer. Endvidere bearbejdes overvågningsdata med henblik på udarbejdelse 
af rapport om udvikling og status på overvågningen inden for delprogrammerne. DCE 
stiller forslag til og afrapporterer fokuspunkter til den nationale rapportering ligesom over-
vågningsdata indrapporteres til nationale og internationale databaser i forhold til Miljømi-
nisteriets overvågningsforpligtelser og DCE’s forpligtigelser. DCE udarbejder som del af 
videndelingen faglige oplæg og deltager i møder i fagkoordinationsgrupperne samt på 
de årlige fagmøder og danske havforskermøder. 
 



 

 
 

34 DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 
AARHUS UNIVERSITET 

Der udarbejdes årligt en havrapport, som opsummerer udviklingen i de danske havområ-
der, samt fire iltsvindsrapporter. Miljøministeriet rådgives i forbindelse med internationale 
konventioner (HELCOM og OSPAR), herunder gennem deltagelse i internationale arbejds-
grupper/ekspertkomiteer/projekter, bl.a. HELCOM CORESET, HELCOM MORE, OSPAR SI-
ME/MON. 
 
Videnformidling 
Det danske MyOcean2 case study vil blive præsenteret ved den næste MyOcean2 Annual 
Operations Review (Athen, 25-26 Marts 2014). Derefter vil det danske MyOcean2 case 
study også blive offentliggjort på den officielle MyOcean2 hjemmeside. 
 
EU-projektet LIAISE afsluttes i slutningen af 2014 med en større workshop. 

3.3.2 Marin struktur, funktion og populationer 

Forskning 
Projektet ”Fødekædedynamikken hos fytoplanktonalger” er et internationalt projekt finan-
sieret af Det Fri Forskningsråd i Norge.  Projektdeltagerne er sammensat af forskere fra 
primært Norge samt af en international bred gruppe af forskere fra Sverige, Rusland, Dan-
mark samt USA. Målet er at udvide forståelse af nøglearten Phaeocystis’ rolle i det nord-
vestlige Atlanterhav. Phaeocystis er en lille fytoplantonalge, der spiller en dominerende 
rolle for kvælstofomsætningen i mange forskellige økosystemer, og som også kan fore-
komme i store mængder i Nordsøen, vadehavet og formodentligt ind i Kattegat, hvor den 
optræder sammenfaldende med algeopblomstringer. Projektet afsluttes i 2014 og der er 
planlagt et møde i Bergen i juni 2014, hvor en synteste af opnåede resultater fortages. Der 
forventes flere artikler udarbejdet og indsendt til publikation mod slutningen af 2014. 
 
Ålegræs har en nøglefunktion i de kystnære økosystemer. Ålegræsskove er levested og 
opvækstområde for en lang række organismer, og engene har således stor biodiversitet. 
De fungerer samtidig som et naturligt kystværn, fordi bladene dæmper bølgerne, og nettet 
af stængler og rødder stabiliserer havbunden. Desuden virker planterne som partikelfilter 
og bidrager dermed til at holde vandet klart samtidig med, at de lagrer kulstof og tilbage-
holder næringssalte. Men Ålegræsskove er også sårbare overfor forstyrrelser, og kombina-
tionen af vigtige økosystemfunktioner og følsomhed overfor forstyrrelser er baggrunden for, 
at havgræsser bliver anvendt som indikatorer for god økologisk tilstand i kystområderne. 
Projektet ”NOVAGRASS” er et 5-årigt projekt (2012-2017) finansieret af Det Strategiske 
Forskningsråd. Konsortiet består af partnere fra universiteter (3 danske, 3 udenlandske), 
miljøcentre, landbrug og private virksomheder og er ledet af Syddansk Universitet. Fra AU 
bidrager både BIOS og ENVS. Projektets hovedformål er at udvikle, anvende og evaluere 
innovative teknikker til at genetablere ålegræs i kystnære områder. I 2014 er BIOS’ vigtig-
ste rolle at bidrage til at teste og evaluere metoder til at fremme overlevelse og spiring af 
ålegræsfrø i forbindelse med frøbaserede ålegræs- restaureringsteknikker. For beskrivelse 
af den miljøøkonomiske del af projektet se afsnit 4.1.2. 
 
Tangskove er hjemsted for vigtige kommercielle arter som kammuslinger, rejer og blåmus-
linger og de er alle afhængige af at opbygge en kalkskal rundt om deres bløde krop. Kli-
maforandringerne gør det sværere for dyrene at danne deres kalkskaller, da den øgede 
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mængde CO2 i atmosfæren øger CO2-optaget i havet og gør havet mere surt. Det skubber 
til de kemiske balancer i oceanerne og giver et lavere indhold af carbonatmineraler, der 
er vigtige byggematerialer, når dyrene skal opbygge deres skaller. Men en tæt tangskov 
kan måske komme bunddyrene til undsætning, når havene forsures. Projektet ”pH og den 
ekspanderende marine vegetations mulige rolle som buffer mod forsuring i kystnære om-
råder af Grønland” er finansieret af DANCEA (Danish Cooperation for Environment in the 
Arctic), der administreres af Miljøstyrelsen i Danmark i tæt samarbejde med hjemmestyret i 
Grønland. Projektet er et samarbejde mellem AU, IMEDEA i Spanien og Grønlands Klima-
forskningscenter og er ledet af AU. Formålet er at undersøge, om tangskove kan være en 
”basisk oase”, hvor smådyr nemmere kan opbygge deres skaller i et surt hav og at opar-
bejde basisviden om pH og indholdet af calciumcarbonater i havene rundt om Grønland. 
Ved projektets afslutning vurderes en eventuel implementering af pH-målinger i marine 
overvågningsprogrammer i Grønland. Projektet løber over to år (maj 2013-maj 2015) med 
feltkampanger samt laboratorieforsøg i 2014.  
 
EMODnet – Biology er et EU-projekt finansieret under FP7. Formålet er at fremme den bio-
logiske dataportal EMODnet med offentlig adgang til data, metadata og dataprodukter 
vedr. marine arters udbredelse i Europas marine områder. Dataportalen vil inkludere funk-
tionaliteter som ”se”, ”søgning”, udvælgelse og udtræk af data, metadata og dataproduk-
ter. Projektet har deltagelse af 23 europæiske universiteter og institutioner. I 2014 vil data 
og databaser blive evalueret og resultatet publiceres i en rapport. Databaserne vil desu-
den gøres klar til EMODnet Biology Portal. I September 2014 diskuteres den videre fremdrift 
ved årsmødet for alle partnere.  
 
I forbindelse med EU FP7-projektet BENTHIS undersøges effekter af fiskeri på havbundens 
biodiversitet. Undersøgelsen baseres på overvågningsdata fra NOVANA-programmet og 
fiskeridata og tager udgangspunkt i Kattegat, hvor der ikke tidligere er lavet undersøgelser 
af fiskerieffekter. I 2014 foretages databehandling og der gennemføres feltarbejde. 
 
I projektet ”Integrated Management of Agricultural, Fishery, Environment and Economy” 
(IMAGE), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd og bestående af 12 partnere fra 
Danmark, Sverige, Finland og USA, undersøges samspillet mellem landbrug, fiskeri, akva-
tisk miljøkvalitet og økonomi ift. at opbygge et videngrundlag for integreret forvaltning af 
de indre danske farvande. Både BIOS og ENVS deltager i projektet. Projektet har stor nati-
onal, regional og international bevågenhed, da der etableres forvaltningsmæssig sam-
menhæng mellem erhverv, vandmiljø og økonomi. Projektet løber til begyndelsen af 2015 
og arbejdsopgaverne i 2014 består i at færdiggøre a) omkostningseffektivitetsmodel for 
tiltag for reduktion af næringsstoftab i landskabet (se afsnit 4.1.2), b) afstrømningsmodel 
inklusive fosfor og kvælstof for Danmark (se også afsnit 3.2.1), c) marin biogeokemisk mo-
del for Nordsøen, Østersøen og indre danske farvande, d) modeller for fiskeri og fiskeri-
økonomi og e) model for benefit af miljøforbedringer (se også afsnit 4.1.2). 
 
Forskningen vedrørende havpattedyr omfatter en forbedret forståelse af bestandsaf-
grænsninger, bestandsstørrelser og mulige årsager til bestandsændringer, herunder effek-
ter af forvaltningstiltag, bifangst og ændringer i havmiljøet. Desuden vurderes effekter af 
rekreative forstyrrelser, undervandsstøj, ændringer af havmiljø, eutrofiering og forurening. 
Forskning vedrørende undervandsstøj omfatter studier vedr. bestemmelse af påvirkningen 
fra undervandstøj på havpattedyr på alle niveauer fra fysiske skader, maskering af under-
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vandskommunikation, adfærdsændringer og disse påvirkningers langtidseffekter på be-
standsstørrelser og udbredelse.  Arbejdet understøtter rådgivningen omkring artsforvalt-
ning af sæler og marsvin, bl.a. i forhold til forvaltningsplaner og regulering af aktiviteter i 
habitatområder og rådgivningen i forhold til Havstrategidirektivets deskriptor 11, herunder 
fastlæggelse af kriterier for god miljøtilstand med hensyn til undervandsstøj. Rådgivningen 
omfatter foruden Miljøministeriet også Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (Energistyrel-
sen), Fødevareministeriet (NaturErhvervstyrelsen), Søværnet samt private og offentlige 
selskaber. Desuden udføres forsknings- og rådgivningsprojekter for tyske, hollandske og 
britiske myndigheder. 
 
I Østersøen er der sket en drastisk bestandsnedgang af marsvin gennem de seneste årtier. 
Der er derfor behov for at kende populationernes størrelse og udpege mulige vigtige habi-
tater. EU Life+ projektet SAMBAH (2011-2015) vil udvikle en ny metode til at overvåge 
bestande med meget lav tæthed og dermed bidrage til at etablere et grundlag for at 
opfylde habitatdirektivets (Natura 2000-netværket) udpegning af områder af særlig be-
tydning for populationen (Sites of Community Importance -SCI). Al data indsamling, feltar-
bejde og datavalidering er færdiggjort i 2013. I 2014-2015 arbejdes, der på at inkorporere 
de mange data input fra bl.a. stationær akustisk monitering, satellitmærkning, array-
optagelser og playbacks i en samlet model over marsvineudbredelse og antal i Østersøen. 
 
Projektet ” Disturbance Effects on the Harbour Porpoise Population in the North Sea (DE-
PONS)” finansieret af bl.a. Vattenfall Vindkraft A/S undersøger effekter af piloteringsstøj 
mv. på marsvinepopulationen i Nordsøen. Projektet består af et antal delprojekter af for-
skellig varighed (det sidste slutter i 2017), der bl.a. belyser, hvordan marsvin reagerer på 
simuleret piloteringsstøj, hvordan deres tæthed er relateret til afstanden til et område, hvor 
der foretages pilotering i forbindelse med etablering af vindmølleparker, samt hvordan 
spredningsmønstre og detaljerede bevægelsesmønstre afhænger af miljømæssig variati-
on. I 2014 fortsætter både feltarbejde, modellering samt sammenfatning af eksisterende 
data. I forbindelse med DEPONS afholdes desuden årlige møder og videnskabelige work-
shops i Skotland.  
 
I et samarbejde med ITAW (Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research, Universi-
ty of Veterinary Medicine Hannover, Tyskland) gennemføres for BfN (Bundesamt für Na-
turschütz) et større 3-årigt forskningsprojekt (2012-2014). I projektet undersøges hvordan 
marsvin, spættet sæl og gråsæl påvirkes af undervandslyde. Arbejdet består i at udvikle 
nye dataloggere, der skal sættes på dyrene både i fangenskab (test og kalibrering) og på 
vilde dyr, for at kunne måle deres præcise position og tredimensionelle reaktion på de 
naturlige og menneskeskabte lyde, de udsættes for i deres naturlige miljø. I 2014 vil ho-
vedvægten blive lagt på at sætte 4D-tags på et antal marsvin og sæler. Resultaterne af 
dette vil blive afrapporteret ved projektets afslutning i slutningen af 2014 med udkast til to 
videnskabelige artikler og en samlet rapport til de tyske myndigheder. 
 
I et projekt bevilget i forbindelse med en interministeriel aftale mellem Fødevareministeriet 
og Miljøministeriet omkring fiskeriets påvirkning af marsvin skal det undersøges, hvordan 
marsvin påvirkes, hvis der indføres obligatorisk brug af pingere (akustiske alarmer) på alle 
fiskegarn i Natura 2000-områder. I projektet etableres en baseline for både forekomsten 
(udføres af AU) og bifangsten (udføres af DTU Aqua) af marsvin i Storebælt inden brugen 
af pingere påbydes. I forlængelse af denne problematik er AU, SDU og DTU Aqua også 
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gået sammen om at udvikle en ny type pinger, som forventes at have en mindre påvirk-
ning af marsvin i relation til habitateksklusion. I 2014 vil hovedvægten blive lagt på at af-
slutte baseline-perioden og starte dataindsamlingen, mens der bruges pingere. Resulta-
terne af baseline-perioden vil blive afrapporteret til NaturErhversstyrelsen i 2014. 
 
I et samarbejde med Geogenetik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på KU 
gennemføres et 3-årigt projekt omkring konflikten mellem sæler og fiskeriet. Problemet 
består i, at sælerne spiser dele af fiskene, når de er fanget i garn, så fangsten bliver ubru-
gelig. For at kunne håndtere problemet, er det nødvendigt at kende det tidsmæssige, 
geografiske og økonomiske omfang af skaderne på fangsten. I et 3-årigt projekt (2013-15) 
bevilget af Naturstyrelsen skal der ses på 1) hvilken sælart og om muligt hvilke individer, 
der er tale om i de enkelte områder og for de enkelte redskabstyper, 2) udvide kendskabet 
til de to sælarters fødevalg, 3) Gennemgå erfaringer med regulering af sæler for at undgå 
konflikter med fiskeriet i andre lande samt, 4) foretage en socioøkonomisk analyse af sæ-
lernes skader i forhold til den samfundsrelevante gavn de måtte have. I 2014 vil hoved-
vægten blive lagt på at vurdere muligheden for at regulere sæler (jagt) for at mindske 
problemet samt at færdiggøre fødevalgsundersøgelserne. Resultaterne af dette vil blive 
afrapporteret i to videnskabelige artikler i 2014.  
 
I samarbejde med Grønlands Naturinstitut gennemføres programmet ”Noise propagation 
of airgun pulses”, hvor støjudbredelse fra fire airgun arrays (olieefterforskningsseismik) i 
Baffinbugten modelleres baseret på data optaget i felten (2012). Se afsnit 4.2.5 for yderli-
gere beskrivelse af aktiviteter i 2014. 
 
BIOS står desuden for ledelsen af Baffin Bay Environmental Study-programmet, der udfø-
res i samarbejde med Grønlands Naturinstitut og finansieres af Grønlands Selvstyres Rå-
stofmyndighed. Programmet indeholder projekter om havpattedyr, havfugle, fisk, tide-
vandszonens økologi og følsomhed, samt økotoksikologi af potentielle udledninger fra 
olie-industri. Se afsnit 4.2.5 for yderligere uddybning. 
 
Projektet ”Arktisk marin rumlig modellering”, finansieret af Grønlands Selvstyres Råstof-
myndighed og Miljøministeriet, fokuserer på modellering af rumlige fordelinger af udvalgte 
havfuglearter og havpattedyr. Se afsnit 4.2.5 for yderligere uddybning. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Inden for det marine fagdatacenter arbejdes der i 2014 fortsat med programovervågning, 
metodeudvikling og kvalitetssikring, indhentning og kvalitetssikring af data, rapportering 
og videndeling samt konkrete overvågningsopgaver. Konkret inden for emnet ”Marin struk-
tur, funktion og populationer” kan nævnes følgende overvågningsopgaver, som kører i 
2014: Overvågning af makroalgers og hårdbundsfaunas biologiske diversitet og arternes 
udbredelse på danske stenrev i Natura 2000-områder, analyser og rapportering af data 
om blødbundsfauna, analyser og rapportering om miljøfarlige stoffer og deres effekter i de 
åbne farvande samt overvågning af marsvin og sæler i danske farvande med vurdering af 
ændringer i bestandenes udbredelsesforhold og dynamik samt årsager til disse. 
 
I forhold til Danmarks centrale placering på fugles trækveje i Europa og havpattedyrenes 
brug af bl.a. de danske farvande, Nordsøen og Østersøen, deres beskyttelsesbehov og de 
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økonomiske og rekreative interesser i bestandene, er der et løbende rådgivningsbehov på 
området både nationalt og internationalt.  
 
Der vil ske videnopbygning og rådgivning vedr. danske havpattedyr med fokus på kort-
lægning af forekomsten af marsvin i Østersøen. 
 
Projektet ”Tålegrænser for Undervandsstøj” finansieres af Energistyrelsen via en kontrakt 
med Energinet.dk og omhandler udredningsarbejde med henblik på at fastsætte grænser 
for støjbelastning i forbindelse med akustiske undersøgelser af havbunden (såsom hydro-
grafiske ekkolod, side scan sonar, sub-bottom profiling og tilsvarende). Arbejdet forventes 
at resultere i 2 baggrundsrapporter, der kan anvendes i diskussionen af egentlige tåle-
grænser på undervandsstøjområdet - ikke blot i forbindelse med søopmåling, men også 
andre aktiviteter såsom havvindmøllebyggeri (ramning af fundamenter), olieefterforskning 
(seismik), havnebyggerier (ramning af spunsvægge) og undervandseksplosioner.  I 2014 
afsluttes det resterende arbejde på de to rapporter. 
 
Projektet ”New knowledge for an integrated management of human activities in the sea – 
Towards a joint monitoring program for the North Sea and Celtic Sea” er baseret på et EU-
udbud og har til formål at komme med et udkast til en optimeret og integreret overvåg-
ning af Nordsø-regionen (for Danmark’s vedkommende Nordsøen, Skagerrak og Kattegat) 
under hensyntagen til kravene i Havstrategidirektivet. Projektet er et samarbejde mellem 
18 institutioner repræsenterende landene rundt om Nordsø-regionen. For Danmark delta-
ger ud over AU/DCE også DTU-Aqua. Projektet løber over 1½ år med start i oktober 2013 
og afslutning til april 2015. Hovedparten af arbejdet skal udføres i 2014 og danne grund-
lag for afholdelse af en international workshop og afsluttende rapportering i første halvdel 
af 2015.  
 
Videnformidling 
Fra de fleste af ovennævnte projekter forventes der som beskrevet publiceret såvel viden-
skabelige manuskripter som videnskabelige og tekniske rapporter. F.eks. vil de to rapporter 
fra projektet ”Tålegrænser for Undervandsstøj” blive udgivet i slutningen af 2014. 

3.3.3 Tilstand og virkemidler for marine områder 

Forskning 
I MUMIHUS projektet undersøges muligheder for at udnytte kompensationsopdræt af mus-
linger som et omkostningseffektivt virkemiddel til forbedring af vandmiljøet. Projektet in-
kluderer udvikling af produktionsteknologier til maksimal fjernelse af næringsstoffer bundet 
i muslingebiomasse og inkluderer full-scale feltundersøgelser og 3D-modellering af positi-
ve og negative effekter af muslingefarme for miljøet. Virkemidlets rentabilitet analyseres 
og der vil blive udviklet systemer for omsættelige næringssaltskvoter til administration af 
virkemidlet. Projektet gennemføres i samarbejde mellem bl.a. BIOS, ENVS, Dansk Skaldyr-
center, DTU-AQUA og SDU og er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. Projektet 
afsluttes i 2014 med færdiggørelse af modelscenarier og afholdelse af stakeholder work-
shop. 
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Der arbejdes i flere projekter med udvikling af indikatorer til de europæiske direktiver, inkl. 
Havstrategidirektivet. WATERS-projektet (finansieret af for Naturvårdsverket i Sverige) har 
til formål at udvikle indikatorer og tilstandsvurderingsværktøjer for de biologiske kvalitets-
faktorer under vandrammedirektivet i Sverige. Projektet løber til og med 2016. Der er ud-
viklet et generelt usikkerhedskoncept til bestemmelse af forskellige typer af usikkerheder i 
forbindelse med indikatorudvikling for vandrammedirektivet. Konceptet er afprøvet på en 
række indikatorer inden for bundvegetation og bundfauna. I 2014 vil disse analyser fort-
sætte for en række andre indikatorer foruden en fortsat fokus på udvikling af indikatorer for 
bundvegetation. 
 
I projektet DEVOTES (finansieret af EU-FP7) arbejdes med udvikling af indikatorer for marin 
biodiversitet på organisme-, habitat- og økosystemniveau og et tilstandsvurderingsværktøj 
for descriptor 1 under Havstrategidirektivet. I 2014 fortsættes arbejdet med at udvikle indi-
katorer for biodiversitet med udgangspunkt i danske overvågningsdata specielt for Katte-
gat, som er et udvalgt undersøgelsesområde i DEVOTES. Projektet løber til 2016.  
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
I Naturstyrelsens projekt ”Implementering af modelværktøjer til brug for vandplanlægnin-
gen” udvikles der sammen med DHI modeller til beskrivelse af miljøtilstand og indsatsbe-
hov til brug for det fremtidige vandplansarbejde. Det primære arbejde bliver at integrere 
forskningsresultater og økologisk modelkompetence således at modellerne i samspil med 
overvågningsdata bidrager til en forbedret økosystemforståelse, så vurderinger af miljøtil-
stande og indsatsbehov for kystvandsområderne bliver mere sikre og så vurderingerne, 
som foreskrevet i Vandrammedirektivet, kan basere sig på flere kvalitetselementer.  I 2014 
arbejdes med at inkludere klorofyl a samt støtteparametrene TN, TP (total nitrogen og total 
fosfor) og sigtdybde. Derudover forbedres ålegræsmodelleringen og der udarbejdes 
sammenhænge mellem modelresultater fra dynamiske modeller og makrobenthos. Det 
undersøges endvidere hvordan modelværktøjerne kan bruges til at bestemme grænse-
værdier for miljøindikatorer i kystområderne, ligesom det undersøges, hvordan fremtidige 
klimaforandringer kan indgå (”klimasikring” af fremtidige vandplaner). 
 
Adgang til marine data er af afgørende betydning for havforskning. SeaDataNet er et 
projekt, hvor de Nationale Oceanografiske datacentre (NODC) og 31 kystnationers større 
marine forskningsinstitutter (omfattende satellit-datacentre, modelleringscentre og de 
internationale organisationer IOC, ICES og EU-JRC) forsøger at udvikle et standardiseret 
system til styring af de store og forskelligartede datasæt, som er indsamlet af de oceano-
grafiske flåder og forskellige automatiske observationssystemer. Det overordnede formål 
med SeaDataNet II-projektet er at opgradere den nuværende SeaDataNet -infrastruktur til 
en operationel, robust og state-of-the-art paneuropæisk infrastruktur til up-to-date og høj 
kvalitets-adgang til marine metadata og data fra alle involverede kystnationer ved at 
fastsætte og fremme fælles data-managementstandarder, der relaterer til videnskab, 
miljøledelse, politik og økonomi. SeaDataNet II gennemfører aktiviteter for at opnå ad-
gang til data og dataprodukter, der opfylder kravene fra slutbrugere og mellemliggende 
brugergrupper, såsom GMES Marine Core Services, at etablere SeaDataNet som datama-
nagementkomponent i EMODNets infrastruktur og, på vegne af Europa, bidrage til globale 
portal-initiativer såsom IOC/iode - Ocean data Portal (ODP) og GEOSS. Desuden er det 
formålet at bidrage til INSPIRE-direktivet vedr. standardiseret infrastruktur for geografisk 
information. I 2014 vil arbejdet med at indlægge CDI (Common Data Index) fortsætte, så 
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data bliver tilgængelige. Det har hidtil drejet sig om vandkemi, temperatur, salinitet mv. 
samt udvalgte sedimentkemiske målinger. I 2014 forventes udvidelse med biologiske data 
om f. eks. plankton og bundfauna. Desuden deltager BIOS i projektets TTG, Technical Task 
Group. 
 
Projektet ”Marint Affald i de Nordiske farvande” (2013-2014), finansieret af Nordisk Mini-
sterråd understøtter behov for en opsamling af viden og erfaringer omkring overvågning 
og miljøvurderinger af marint affald i de nordiske lande. Sigtet med projektet er også at 
bidrage til en fælles videnopbygning og anbefalinger, som kan anvendes i forbindelse 
med en mere koordineret implementering af forvaltningen i forbindelse med Havstrategi-
direktivet og tilsvarende forvaltningsplaner i f.eks. Norge. Aktiviteterne i 2014 vil være vi-
denopsamling, fællesnordisk forvaltningsorienteret workshop og en afsluttende teknisk 
rapport. 
 
Videnformidling 
Der afholdes et afsluttende stakeholder møde i projektet MUMIHUS, hvor resultater om 
kompensationsopdrættede muslinger fremlægges og diskuteres med inviterede stakehol-
ders fra bl.a. Limfjordsrådet, miljøcentre, fiskeri og landbrugsorganisationer. 
 
I NOVANA-modelprojektet gennemføres løbende møder (>6 pr. år) med interessenter fra 
universiteterne, styrelser, ingeniørvirksomheder og div. interesseorganisationer. På møder-
ne diskuteres metoder, fremkomne resultater og den videre udvikling. I 2014 færdiggøres 
empiriske modeller for flere danske fjorde til brug for 2. generations vandplaner. Modeller-
ne udvikles med fokus på beskrivelse af kvalitetselementer og støtteparametre og vil blive 
dokumenteret i en videnskabelig publikation. De udviklede modelværktøjer vil løbende 
blive præsenteret for Naturstyrelsen og interessenter både undervejs i udviklingsprocessen 
og når modellerne vurderes at være færdige, ligesom mulige modelscenarier vil blive 
beskrevet i notater og diskuteret med Naturstyrelsen og interessenter.   
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4 Omstilling til en bæredygtig samfundsudvik-

ling 
Både i Danmark og Europa er sigtet at støtte overgangen til en økonomi, som udnytter alle 
ressourcer effektivt, afkobler den økonomiske vækst fra ressource- og energiforbruget og 
dets miljøpåvirkning, mindsker drivhusgasudledningerne, øger konkurrenceevnen gennem 
effektivitet og innovation og fremmer større energisikkerhed.  
 
Forskning, rådgivning og overvågning skal medvirke til at sikre et videngrundlag for at 
opnå nationale og internationale målsætninger. 

4.1 Miljøøkonomi, -politik og –regulering 

Samfundsvidenskabelig miljøforskning giver viden om samspillet mellem samfund og 
miljø, og belyser konsekvenserne for miljøet af konkrete samfundsmæssige aktiviteter, 
processer og strukturer; hvordan miljøregulering og –forvaltning påvirker aktører - fra hus-
holdningers og individers praksis i hverdagslivet til virksomheders og offentlige institutio-
ners handlingsmønstre til samfundsøkonomien. Forskningen belyser også barrierer og 
muligheder for miljøindsatsen og løsningsstrategierne med henblik på at opnå en samlet 
forståelse af muligheder og betingelser for at forbedre miljø- og naturtilstanden. Forsk-
ningsresultaterne har relevans for forvaltningen og implementeringen af en lang række 
direktiver og nationale handlingsplaner på de fleste miljøområder, fra affald og ressourcer 
til energi, vandmiljø og natur.  I 2014 er der især fokus på forskning og rådgivning inden for 
reguleringsinstrumenter, herunder generel og målrettet sårbarhedsbaseret regulering, 
økosystemtjenester og deres værdi og reguleringen af disse. Der forskes i metode og mo-
deludvikling, og der fokuseres på økosystemtjenester og brugen af dem i relation til akvati-
ske og terrestriske økosystemer og landskaber. Brugen af natur- og økosystemtjenester i by 
og åbent land analyseres, og resultaterne formidles videnskabeligt samt til slutbrugere i 
Ministerier, kommuner, organisationer samt til internationale offentlige og private institutio-
ner.  

4.1.1 Samfundsfaglige analyser af grøn omstilling 

Forskning 
I projektet BIOSOC (Good governance of bioenergy) (2010-2014), finansieret af Det Stra-
tegiske Forskningsråd, analyseres integrationen af bioenergipolitikken vertikalt (dvs. på 
forskellige myndighedsniveauer) og horisontalt (dvs. mellem forskellige sektorpolitikker) 
med et specifikt fokus på biogas. Resultaterne i 2014 omfatter analyse af, hvordan forskel-
lige statslige og private aktører og netværk af aktører påvirker muligheder og barrierer for 
udviklingen af bioenergi.  Resultaterne af denne forskning har relevans for ressourcestrate-
gien og de reguleringsmæssige muligheder for at udnytte bioenergiressourcerne.  
 
I Det Strategiske Forskningsrådsprojekt MAB3, som gennemføres i et samarbejde mellem 
ENVS og BIOS, opgøres værdien af at binde kulstof og næringsstoffer i makro- og mikroal-
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ger og udnytte disse til energi, foder og gødning. Resultater fra disse analyser vil være 
tilgængelige i 2014.  I 2014 beregnes værdien af at udnytte makroalgerne til optagelse af 
næringsstofferne kvælstof og fosfor, samt værdien af bindingen af kulstof i algerne. Det 
beregnes også hvor omkostningseffektivt dyrkning af makroalger er sammenlignet med 
andre virkemidler til optagelse og fjernelse af uønsket kvælstof fra fjorde og kystvande. 
Resultaterne er relevante ift. implementeringen af vandplanerne, hvor alternative virke-
midler kan bidrage til at reducere de samlede omkostninger. Forskningsresultaterne er 
også relevante ifm. ressourcestrategien. Se også afsnit 4.2.2 og 4.2.4 for beskrivelse af 
MAB3. 
 
I projektet ”Optimering af landbrugskonsulenternes rolle som virkemiddel i pesticidpolitik-
ken” (Pesticidforskningsprogrammet, 2010-13) er formålet at afdække muligheder og 
barrierer for at forbedre effekten af danske landbrugskonsulenters rådgivningsindsats ift. at 
opnå en reduktion af brugen af pesticider. Projektet afsluttedes i 2013, og resultaterne 
publiceres som en rapport fra Miljøstyrelsen i 2014. Projektets resultater indikerer, at hvis 
landmanden ikke eksplicit efterspørger rådgivning om ’miljøhensyn’, så kan det ikke for-
ventes, at landbrugskonsulenters rådgivning er centreret om andet end at skabe det bedst 
mulige økonomiske resultat for landmanden inden for de lovgivningsmæssige rammer. 
Projektresultaterne er relevante for Miljøministeriet ifm. administrationen af pesticidhand-
lingsplanen. 
 
I projektet ”Koncept for beslutningsstøttesystem for bekæmpelse af skadevoldere i land-
bruget” (MVB – Monitorering, varsling og beslutningsstøtte), der udføres inden for Miljøstyrel-
sens Pesticidforskningsprogram (2013-2015), udvikles et generelt, statistiskbaseret beslut-
ningsstøttesystem for håndtering af angreb af svampe, insekter og ukrudt på landbrugsaf-
grøder. Sandsynligheden for skade på afgrøden beregnes ved at inddrage moniterings- 
og klimadata samt populationsbiologiske modeller. I beslutningsstøtten inddrages forskel-
lige bekæmpelsesmetoder, også ikke-kemiske, samt påvirkningen af natur og miljø, her-
under effekten på non-target-organismer og økosystemtjenester. Landbrugsøkonomiske 
effekter såvel som effekter på natur og miljø værdisættes for at muliggøre en afvejning. I 
ENVS’ del af projektet udvikles en protype for MVB-systemet i 2014 i samarbejde med 
forskere fra BIOS, KU og Videncenter for landbrug. (Se også afsnit 3.1.1) 
 
I EU-projektet VOLANTE (2010-2015) analyseres visioner for fremtidig arealanvendelse i 
Europa. Inden for den miljøsociologiske del er fokus på at udvikle metoder til at inddrage 
interessenters visioner om arealanvendelse via visionsworkshops, der afholdes i 2014. 
Projektets resultater publiceres i form af artikler, og udføres i samarbejde med europæiske 
forskningsinstitutioner, inkl. PEER-partneren JRC. (Se nærmere i afsnit 4.2.1).  
  
NORD-STAR er et Nordisk Center of Excellence i klimatilpasning, som ledes af AU Herning, 
mens øvrige partnere er Norge (NTNU), Iceland University og Lund Universitet. Et centralt 
mål for NORD-STAR er at udvikle lettilgængelige, praktiske og ikke mindst brugervenlige 
værktøjer, som skal styrke kapaciteten til tilpasning hos bl.a. planlæggere i administratio-
nen, industrien og beslutningstagere i de nordiske lande. ENVS’ bidrag omhandler land-
brugets tilpasning til klimaforandringer og klimapolitik. Et delprojekt omhandler klimatil-
pasning og arealanvendelse både i byen og på landet, hvor der er tilknyttet en postdoc og 
en ph.d.-studerende fra Islands universitet, som gæster ENVS i 2014.  Resultaterne af ana-
lyserne er relevante for at belyse landmænds klimatilpasning samt effekterne for land-
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brugsøkonomi og miljø, hvilket har betydning for implementeringen af lokale og statslige 
klimatilpasningsplaner og -initiativer. Desuden er ENVS involveret i et delprojekt omkring 
energisystemer, hvor der er tilknyttet et ph.d.-projekt om husholdningers respons på klima-
forandringer og klimapolitikker gennem renovering af og ændringer i deres bolig og livs-
praksis. I 2014 skal der indsamles data i form af en spørgeskemaundersøgelse til et repræ-
sentativt udsnit af danske landmænd, hvor respondenterne bliver spurgt til deres praksis 
vedr. klimatilpasning og renovering af huse/ejendomme. Disse data analyseres i 2014, og 
der forventes ikke publicerede resultater før end i 2015.  
 
I projektet POCACITO (POst-CArbon CIties of TOmorrow – foresight for sustainable path-
ways towards liveable, affordable and prospering cities in a world context), som er et EU 
FP7-projekt ledet af ECOLOGIC, udvikles viden og metoder til at støtte store byer til at 
indgå i omstillingen mod en CO2-neutral fremtid, og det udføres som cases i København 
og Malmø.  Projektet starter i 2014 med fastsættelsen af et fælles koncept og opstart af 
case-studierne, hvor der bl.a. skal beskrives ”best practices” for byer, udføres ekspertinter-
views samt typologisering af byer. Deltagerne i projektet omfatter foruden ECOLOGIC og 
AU de italienske institutter FEEM, Politecnico di Torino og INTELI samt Centre for European 
Policy Studies, Joanneum Research Forschungsgesselshaft (Tyskland), IVL (Sverige), Leibniz 
Institute (Tyskland), Energy Cities, Instanbul Teknik Universitesi, UNDP Croatia og Univerzita 
Karlova. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse  
Flertallet af forskningsprojekterne inden for miljøøkonomi, miljøsociologi og politologi 
nævnt i forrige afsnit er myndighedsunderstøttende, og mange leverancer derfra vil såle-
des være relevante for Miljøministeriet.  
Forskningsresultater formidles til nationale myndigheder (Miljøministeriet, Fødevareministe-
riet), internationale myndigheder (EU-Kommissionen, EEA) samt organisationer (f.eks. Det 
Miljøøkonomiske råd, Damarks Naturfredningsforening, IDA Miljø, det Miljøøkonomiske 
Netværk, det sociologiske netværk CIRRAU og i andre sammenhænge efter invitation). 
Opgaveløsningen foregår i mange tilfælde sammen med private konsulentfirmaer, f.eks. 
Kryger, VISTA-analyse i Norge og ENVECO i Sverige.  
 
Videnformidling  
Der deltages i workshops og seminarer for beslutningstagere og andre interesserede, når 
der opstår muligheder for dette.  

4.1.2 Økosystemtjenester ift. terrestriske og akvatiske økosystemer  

Forskning 
Velfungerende og intakte økosystemer er ikke bare vigtige i sig selv, men udgør også 
grundlaget for f.eks. rent vand, ilt, bestøvning, mad, medicin – de såkaldte økosystemtjene-
ster. I 2014 analyseres værdien af økosystemtjenester i flere af de projekter, der beskrives i 
nedenstående, og der formidles resultater fra projekter, der afsluttes i 2014. 
 
Delprojekterne i det strategiske DCE-projekt ECOSYS afsluttes primo 2014. Projektets sam-
lede leverancer omfatter opstillingen af et koncept for, hvordan økosystemtjenester kan 
analyseres og opgøres i en dansk kontekst, og i 2014 præsenteres resultaterne fra delpro-
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jekterne. De økosystemtjenester, der analyseres, er pollinering, klimaregulering, vandkvali-
tetsregulering og rekreation. ECOSYS-delstudiet vedr. pollinering foreslår en forbedret 
metode til at kortlægge bestøvningspotentialet på markniveau i forhold til hidtidige under-
søgelser i andre lande og udfører en dansk kortlægning på markniveau. Delprojektet om 
vandkvalitetsregulering omfatter en kortlægning af vandrelaterede økosystemtjenester og 
hvordan disse ændres ved forskellige antagelser om udvikling af landbrugspriser og regu-
lering, idet der er fokus på modelleringen af, hvordan ændringer i tab og tilbageholdelse 
af næringsstofferne kvælstof og fosfor påvirker de vandrelaterede økosystemtjenester, 
samt hvordan økosystemtjenesterne påvirkes af indsatser til reduktion af næringstoftabet. I 
delprojektet vedrørende klimaregulering opgøres kulstofbindingen i jord og værdien be-
regnes. Rekreationsstudiet udføres for de naturlige økosystemer strande, heder, enge samt 
skove, og antal besøg på disse naturtyper beregnes på baggrund af data fra et survey 
udført af De Økonomiske Råd (DØRS). Værdien beregnes ved anvendelse af rejseomkost-
ningsmetoden. Dette delprojekt udføres i samarbejde med DØRS. 
  
I forbindelse med værdisætning af økosystemtjenesterne af jord, gennemføres EU-
projektet EcoFINDERS (2011-2014) (også omtalt under afsnittet 3.1.1 og 5.2.1). I den miljø-
økonomiske del af projektet undersøges bl.a. barrierer og incitamenter for, hvordan jord-
behandling kan understøtte økosystemtjenester i jord, herunder binding af kulstof samt 
makroporers vandinfiltrering.  Den økonomiske analyse baseres på data fra en spørge-
skemabaseret undersøgelse af disse incitamenter og barrierer hos et repræsentativt ud-
valg af landmænd, der er udført integreret med ph.d.-projektet: ”Evaluation of the scope 
for Payment for Ecosystem Services (PES) schemes for sustainable use of soils” (2011-2014) 
(under ph.d.-programmet ECOGLOBE – se i øvrigt afsnittet 5.3.3 ”Klimaændringers effekter 
på vand og natur”). Herved vil den danske miljøøkonomiske analyse udlede marginale 
omkostningskurver for kulstof-regulering i landbruget. Desuden skal resultaterne fra den 
danske analyse sammenholdes med resultater fra den engelske analyse, ligeledes foreta-
get inden for EcoFINDERS.  
 
Baseret på anbefalinger og erfaringer fra en lang række projekter sigter et nyt Nordisk 
Ministerråds-finansieret projekt, MARECOS, på at opsamle erfaring og udforme vejledning 
til kortlægning og beregning af værdier af marine økosystemtjenester. Vægten vil ligge på 
rekreative tjenester og forsyningstjenester, inklusive trade offs mellem disse og trade offs 
mellem leverancer af landbaserede og marine økosystemtjenester. Projektet udføres i 
2014 og vil være baseret på litteratur og case studier i Danmark, Sverige og muligvis Fin-
land. Resultaterne formidles i en rapport til Nordisk Ministerråd. 
  
I et andet projekt for Nordisk Ministerråd undersøges økosystemtjenesterne i ferskvand i et 
dansk (Odense) og et norsk (Morsa) område, og betalingsmekanismer for tjenesterne un-
dersøges, dvs. hvilke økonomiske incitamenter, der kan etableres for at tilskynde til beskyt-
telse og forbedring af disse økosystemtjenester. Projektet har endvidere til formål at under-
søge anvendelsen af økosystemtjenester til analyse af disproportionalitet med og undta-
gelse fra Vandrammedirektivets målsætninger. Projektet udføres i 2013-2014 af DCE med 
det norske analysefirma Vista som projektleder samt med en følgegruppe bestående af 
repræsentanter fra det finske økonomiske institut VAT og SYKE (ligeledes finsk) samt NINA 
og NIVA i Norge. Resultaterne af projektet er relevant for både vandrammedirektivets 
implementering og de danske leverancer ifm. Biodiversitetskonventionen samt kortlæg-
ning og værdisætning af økosystem tjenesterne.  
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EU-projektet BeSafe (Biodiversity and Ecosystem Service Arguments for our Future En-
vironment) (2012-2015) fokuserer på argumentation omkring Biodiversitet og Økosystem-
tjenester i miljøpolitik. Specifikt fokuseres der i ENVS på, hvordan økonomisk værdisætning 
bliver brugt i sammenhæng med kvantificering af økosystemtjenester, og dernæst hvor-
dan økonomiske værdier og andre værdiudtryk bliver brugt i argumentation for udvikling 
af miljøpolitikken. Projektet har indsamlet data i form af strukturerede interviews med for-
skere, og disse analyseres i 2014 med en kombination af kvantitative og kvalitative meto-
der. Resultaterne vil blive formidlet til beslutningstagere og NGO’er i Danmark og i 6 andre 
europæiske lande (Finland, Polen, Norge, UK, Ungarn, Rumænien). Projektet ledes af 
PEER-partneren Alterra og udføres med bl.a. PEER-partnerne SYKE, CEH, JRC og UFZ. 
    
Inden for området vandforvaltning inkl. vandrammedirektivet og havstrategidirektivet er 
der flere projekter, der belyser de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved 
opfyldelse af vandrelaterede direktiver og handlingsplaner. ENVS deltager i forskningsalli-
ancen IMAGE (tidligere MAFIA) (2011-2015), der er finansieret af Det Strategiske Forsk-
ningsråd og koordineres af BIOS. Projektet omfatter miljøøkonomiske analyser, hvor der 
sigtes mod at opnå ny viden om omkostninger og reguleringsmuligheder for reduktion af 
næringsstoffer og organisk stof til de danske farvande samt at udføre værdisætning af de 
benefits, der er ved ændringer i vandkvaliteten i disse farvande. Ph.d.-projektet inden for 
dette forventes afsluttet i 2014.  I 2014 udbygges omkostningseffektivitetsmodellen for de 
danske oplande og farvande i tæt tværfagligt samarbejde med oplandsmodellører og 
hydrologer fra BIOS. Værdisætningsstudiet udført i 2012 samt omkostningseffektivitetsana-
lysen i Odense fjords opland vil blive forsøgt publiceret i peer-reviewed tidsskrifter i 2014. 
Se i øvrigt beskrivelse i afsnit 3.2.1 og 3.3.2. 
  
I forbindelse med vandrammedirektivet mangler der instrumenter til omkostningseffektivt 
at implementere lokale, nationale og internationale målsætninger. I forskningsalliancen 
DNMARK (se deltema 5.2) leder ENVS en arbejdspakke vedr. miljøøkonomiske analyser af 
instrumenter til omkostningseffektiv gennemførelse af målsætninger til reduktion af kvæl-
stoftab til vandmiljøet. I projektet udvikles rumlige modeller, der testes på empiriske resul-
tater indsamlet i spørgeundersøgelser. Projektet, der er finansieret af Det Strategiske Forsk-
ningsråd (2013-2017), vil i 2014 omfatte en undersøgelse af, hvordan landmænd vil tilpas-
se landbrugsdriften til forskellige reguleringsformer, inklusive tilskud, der motiverer til sam-
arbejde mellem landmænd for at opnå samlede reduktionsmål. Projektet indeholder et 
postdoc-projekt og udføres i samarbejde med Institut for Agroøkologi (AU), KU og Wagen-
ingen Universitet samt Videncenter for landbrug. 
 
I projektet MONITECH, der finansieres af Det Strategiske Forskningsråd, udføres analyser af 
omkostninger og fordele af forskellige former for monitering af kvælstof og fosfortransport i 
vandløb, vådområder mv. Projektet afsluttes og formidles i 2014. Omkostninger og effekti-
vitet af måle- og monitoreringsmetoder for næringsstofindholdet i ferskvand er opgjort, og 
der beregnes hvilken betydning målesikkerhed har for rangordningen af tiltag i vandmiljø-
reguleringen, placeringen af tiltag og de totale omkostninger. For yderligere beskrivelse se 
afsnit 3.2.1. 
 
I projektet NOVAGRASS, der finansieres af Det Strategiske Forskningsråd, undersøges om-
kostninger og gevinster ved at beskytte og genskabe habitater for ålegræs i et case-
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område i Odense fjord. Den miljøøkonomiske del af projektet modtager inputdata fra de 
øvrige dele af projektet, som udfører forsøg vedr. både beskyttelsestiltag og genetablerin-
ger. Projektet er igangsat i 2013, og i 2014 udføres et litteraturstudium som grundlag for 
kommende beregninger på data fra forsøgene i case-området. Projektet udføres i samar-
bejde mellem ENVS og BIOS - se også afsnit 3.3.2. 
 
LIAISE (finansieret af EU) afsluttes i 2014. Projektets formål er i) at forstå barrierer i forhold til 
øget brug at Impact Assessment (IA)- modeller for bæredygtig udvikling; ii) at udvikle en 
tool-box hvor IA brugere kan identificere kompetencer og værktøjer; iii) at udvikle et net-
værk af forskere, der arbejder med at udvikle og anvende IA, så myndigheder kan blive 
bedre understøttet fremover. I 2012 og 2013 har ENVS og BIOS fokuseret på at demonstre-
re, hvordan integrering af rumlige N-belastingsmodeller og økonomiske reguleringsmodel-
ler kan anvendes til at analysere økosystemtjenester og deres rumlige fordeling. Dette er 
relevant i forbindelse med EU’s målsætning om kortlægning og værdisætning af økosy-
stemtjenester. I 2014 samles der op på hvilke behov miljøforvaltningerne i EU lande har for 
modeller, og i den danske case fokuseres der på hvilke synspunkter Miljøministeriet har på 
brugen af modeller i vandmiljøreguleringen, både økonomiske og biologiske/hydrologiske 
modeller. Projektet koordineres af PEER-partneren Alterra og har yderligere PEER-
partnerne CEH, UFZ og SYKE som deltagere. I 2014 indarbejdes relevante modeller i LIAI-
SE’s ”toolbox” til EU-systemet og det integrerede modelarbejde syntetiseres.  
 
EU-projektet EPI Water (Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water 
Management in Europe) (2011-2013) afsluttes primo 2014. Formålet er at vurdere, hvor 
effektive økonomiske virkemidler er til at nå målene i vandpolitikker i EU-landene, samt at 
vurdere under hvilke forhold økonomiske virkemidler virker bedre end andre typer af politi-
ske virkemidler (som f.eks. administrativ regulering og informationsvirkemidler). ENVS ana-
lyserer bl.a. effekterne af pesticidafgifter, og der er udført et casestudium med anvendelse 
af data fra Odense vandopland. Resultaterne fra projektet formidles til forskningsmiljøer 
samt myndigheder i 2014 igennem artikler og kortere rapporter samt seminarer for interes-
senter. Projektet koordineres af det italienske forskningsinstitut Fondazione Eni Enrico Mat-
tei (FEEM), og netværket består af AcTeon, Ecologic, Unibio, Wageningen University, NTUA, 
IMDEA, University of Valencia, Middlessex University og Corvinus University of Budapest.  
 
Omkostningseffektivitetsmodellen BALTCOST, der bygger på det tværfaglige samarbejde 
mellem økonomer, oplandsmodellører og marinbiologer inden for Baltic Nest Institute 
(BNI), anvendes og videreudvikles i 2014, og der ansøges om nye BONUS-projekter samt 
evt. EU-projekter til videreførelse af BNI. BalticStern-netværket, som består af miljøøkono-
mer fra landene omkring Østersøen, har ikke længere finansiering, men netværket fast-
holdes således, at den samlede formidling af miljøøkonomiske analyser af Østersøens 
marine miljø sker i regi af BalticStern. 
 
Inden for EU-projektet ECLAIRE (2012-2015) (se også afsnit 4.2.3) er målet at opnå en 
bedre forståelse af effekterne af luftforurening på følsomme terrestriske økosystemer under 
klimaforandringer og gennemføre økonomiske analyser af værdien af de berørte 
økosystemtjenester. Den økonomiske analysedel omfatter i 2014 en litteraturanalyse af 
hvilke effekter, der kan værdisættes. 
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Det strategiske DCE-projekt ØKOFORS afsluttes primo 2014 med udgivelser og anden 
formidling. Det er projektets formål at afdække forstadslandskabets potentiale for større 
naturindhold og økosystemtjenester med fokus på privatejede boliger. Forstadshaverne 
udgør ikke den største, men dog en betydelig del af den grønne struktur og det samlede 
areal i Storkøbenhavn, så der er et geografisk potentiale for, at de kan bidrage til en højere 
biodiversitet og til bedre afledning af regnvandet. Der er samtidig råderum for, at man kan 
indrette haven, således at den tilvejebringer gode levesteder for en mangfoldighed af 
arter. Men haveejernes indretning, brug og opfattelse af deres have harmonerer ikke med 
større biologisk mangfoldighed. Det er ikke tilvejebringelse af gode levesteder, men især 
en række sociale funktioner og nogle bestemte æstetiske ordener, der lægges vægt på i 
indretningen af haven. Der er dog åbenhed overfor visse naturfremmende foranstaltninger 
og visse former for lokal afledning af regnvand. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse  
Resultaterne fra ECOSYS og ØKOFORS formidles som DCE-rapporter i 2014 til de relevante 
fagkontorer i Miljøministeriet efter aftale. Resultaterne af EcoFINDERS kan anvendes til 
myndighedsunderstøttende rådgivning ifm. identificering af omkostningerne ved frivillige 
aftaler omkring beskyttelse og forbedring af øksosystemtjenester relateret til landbrugsjord 
samt trade-offs mellem tjenester. Analysen kan desuden bruges til at identificere omkost-
ningseffektive tiltag til økosystembaseret klimaregulering. Resultaterne fra projektet LIAISE 
er også relevante i bestræbelserne på at formidle mulighederne for at kortlægge og vær-
disætte økosystemtjenester.  
Resultaterne fra projekterne for Nordisk Ministerråd vedr. økosystemtjenester i ferskvand og 
i marine områder (MARECOS) gøres tilgængelig i en rapport for Nordisk Ministerråd samt 
ved præsentation på konferencer og workshops, hvor nordiske myndigheder, herunder 
Miljøministeriet, er målgruppen.  
 
Resultaterne fra IMAGE projektet vedr. omkostninger og benefits af forbedringer af det 
marine miljø er relevante for opfyldelsen af Vandrammedirektivet og det Marine Strategi-
direktiv. Der formidles også resultater vedr. omkostningerne ved forskellige moniteringsme-
toder for næringsstoffer i ferskvand (MONITECH). Resultaterne fra projektet MUMIHUS (af-
sluttes i 2014) vedr. omkostningseffektivitet af muslingekompensationsopdræt som virke-
middel til at optage kvælstof i fjorde formidles til beslutningstagere fra Ministerier, Lim-
fjordsrådet, kommuner mv. ved en afslutningsworkshop i januar 2014 (se desuden afsnit 
3.3.3).  Alle tre projekter udføres i et samarbejde mellem ENVS og BIOS, og har bl.a. omfat-
tet udvikling af integrerede modeller og analyser.    
 
Resultater fra BNI og BalticStern vedr. omkostninger og goder ved opfyldelse af Østersø-
handlingsplanen (BSAP) formidles til beslutningstagere, herunder EU-Kommissionen, HEL-
COM og Nordisk Ministerråd, i form af rapporter og workshops.  
 
Resultaterne fra et projekt der udføres for Miljøstyrelsen i 2013 vedr. indarbejdelse af vand-
regnskaber i Nationalregnskabet formidles i en rapport til Miljøstyrelsen i 2014.  
 
Videnformidling  
Der afholdes et formidlings-/aftagerseminar over resultaterne af projektet ECOSYS og 
ØKOFORS for interesserede fra Miljøministeriet, kommunerne, organisationer og private. 
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Erfaringerne fra bl.a. ØKOFORS formidles desuden gennem et indlæg på Kommunaltek-
nisk Chefforenings konference Natur & Miljø i maj 2014. Konferencen henvender sig til 
miljø- og naturforvaltere fra kommuner, regioner, statslige styrelser, samt de organisationer, 
virksomheder og forskere, der interesserer sig for udviklingen af den danske natur. 
 
I 2014 publiceres en Miljøbiblioteksbog om byens grønne strukturer, som bygger på projek-
tet ØKOFORS om forstadshaverne, samt afsluttede projekter om klimatilpasning og grønne 
strukturer i byer, samt bybefolkningens holdninger til og brug af byens grønne områder. 
 
Aarhus Universitet er d. 24-26. september 2014 vært for konferencen ”Global Conference 
on Environmental Taxation, GCET”, som er den 15. i rækken af verdensomspændende 
konferencer for forskere og administratorer med en interesse i anvendelsen af økonomiske 
styringsmidler i miljøreguleringen. En repræsentant fra ENVS og en repræsentant fra Institut 
for Jura, AU, er konferencens co-chairs. Fagligt set spænder konferencen over hele viften 
af samfundsvidenskabelige discipliner (især Jura, Økonomi og Statskundskab) og konfe-
rencen har traditionelt god tilslutning fra administratorer i nationale skatte-, finans- og 
miljøministerier samt eksperter fra internationale institutioner som OECD, EU-
Kommissionen, FN-systemet m.fl. Dette års konferencetema er relateret til klimaændrin-
gerne, nationalt og internationalt, som overordnet ramme for alle relevante sektorer. De 
bedste 10 papers udgives i konferencebogserien ’Issues in environmental taxation’.  

4.2 Miljø og ressourcestrømme 

Forskningen inden for dette område er relateret til og giver grundlag for forskningsbaseret 
rådgivning og overvågning i relation til udfordringer for miljøet og ressourcerne. En del af 
forskningen og videnopbygningen fokuserer på arealanvendelse, grøn omstilling med 
tilbageførsel af affaldsstrømme med hensyn til jordkvalitet, emissioner og deposition på 
naturarealer, arealknaphed og multifunktionel arealanvendelse, etablering af cirkulære 
stofstrømme i produktion og forsyning, planlægning af forsyningsanlæg, transportbehov 
og emissioner. Miljøeffekter af udnyttelse af slam, landbrugsaffald, organisk husholdnings-
affald og anden biomasse til bioenergiformål samt afsætning af den luftbårne luftforure-
ning på natur- og vandområder, herunder overskridelser af de terrestriske økosystemers 
tålegrænse for eutrofierende og forsurende luftforurening er ligeledes vigtige forsknings-
områder af relevans for Miljøministeriet.  
 
Forskning og rådgivning vedr. råstofaktiviteter (efterforskning og udnyttelse af olie og an-
dre mineralske råstoffer) har især fokus på regionale integrerede studier og kortlægning af 
økosystemers biodiversitet og naturområders følsomhed sammenholdt med andre menne-
skeskabte og naturlige påvirkninger. Der leveres forskning, der bidrager til identificering af 
løsninger til minimering af effekter fra råstofaktiviteter og andre fysiske indgreb på naturen 
ved en kombination af studier af arters habitatkrav, arealanalyse, biodiversitet m.v. samt 
effekter af forstyrrelser (f.eks. seismik) og udledninger (økotoksikologi). En vigtig opgave i 
den forbindelse er identifikation af særligt vigtige områder og deres sårbarhed overfor 
specifikke aktiviteter og forureninger samt udvikling af metoder til fremtidig naturovervåg-
ning i såvel det marine som det terrestriske miljø i Arktis. Både forsknings- og rådgivnings-
opgaver foregår i et tæt samarbejde med Grønlands Naturinstitut.  
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4.2.1 Arealanvendelse, landskab og natur  

Forskning 
Under dette fagområde arbejdes med geografiske og rumlige analyser af miljømæssige 
påvirkninger og effekter af menneskelig aktivitet, samt relevante forvaltningsstrukturer og -
mekanismer til regulering af arealanvendelse. Vidensopbygning sker i relation til arealan-
vendelse med særligt henblik på: kortlægning, karakterisering, modellering og ændringer 
af arealanvendelse, samt implementering af politik i relation til arealanvendelse. Der vil 
ske en videreudvikling af modeller til prioritering af arealanvendelse i relation til forskellige 
kriterier for natur- og arealforvaltning og -planlægning.  
 
I 2013 afsluttedes postdoc-projektet LOCUS (Modelling allocation of agricultural land use 
to improve biodiversity). I projektet blev der udviklet en GIS-baseret model til prioritering af 
etablering af naturarealer, så disse er med til at forbedre den rumlige struktur af eksiste-
rende naturarealer (øget sammenhæng, større arealer og mindre kompleksitet). Modellen 
kan anvendes til bl.a. at understøtte prioritering af arealer, som skal indgå i det naturnet-
værk, som er foreslået af Natur- og Landbrugskommissionen, og til at understøtte en even-
tuel implementering af en CAP-reform, som omfatter krav om udlægning af min. 5 % af 
landbrugsbedrifters areal til natur. For 2014 er der planlagt en videnskabelig artikel, som 
beskriver den udviklede model. 
 
En gæste-ph.d.-studerende fra University of Basilicata, Potenza, Italy besøger ENVS fra 
slutningen af 2013 til april 2014. Hun har arbejdet med historisk arealudvikling, bioenergi-
potentialer og kulstofopbygning. Der udføres et mindre fælles projekt vedrørende kortlæg-
ning af totale lokale biomassepotentialer i en region i Italien og en i Danmark, mhp. at 
sammenligne datagrundlag og undersøge ligheder og forskelle i informationer til energi-
planlægningsformål. Gennem projektet bidrages til Europæisk netværksopbygning. I 2014 
skrives en fælles artikel. 
 
En ph.d.-studerende fra Ghana fortsætter i 2014 under BSUEC programmet (Building 
Stronger Universities in Developing Countries). Forskningen omhandler transportadfærd og 
fysisk planlægning som middel til at reducere transport og klima-emissioner. I foråret 2014 
vil to forskere besøge den ph.d.-studerende mhp. vejledning i forbindelse med et feltstudie 
i Accra af sammenhængen mellem byudvikling og transportbehov, og den ph.d.-
studerende vil opholde sig i Danmark i efteråret mhp. at lave dataanalyser og skrive på 
afhandlingen.  
 
I EU-projektet VOLANTE deltager ENVS med analyser af EU-politikkers effekter på areal-
anvendelse og landskab samt betydningen af forvaltningsstruktur, -niveauer og -
mekanismer med udgangspunkt i Habitatdirektivets implementering i 5 europæiske lande. 
I 2014 er der et hovedfokus på videnskabelig formidling af resultaterne i den afsluttende 
rapport fra 2013, og en workshop med forventet feedback fra myndigheder og andre 
interessenter afholdes således i samarbejde med Københavns Universitet. Arbejdet i VO-
LANTE-projektet vil bidrage til viden om visioner for landskabets udvikling i Europa (bl.a. på 
baggrund af udviklingen i arealanvendelse), om de drivkræfter, der påvirker dette, og de 
institutionelle barrierer, der er for politikkernes gennemførelse. Den miljøsociologiske del af 
projektet er beskrevet i afsnit 4.1.1.  
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I samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU er der indsendt en 
forskningsrådsansøgning til Det Frie Forskningsråd - Samfund og Erhverv vedrørende 
agentbaseret modellering af landmænds beslutningstagning i forhold til implementering 
af naturforvaltningsinitiativer. Under forudsætning af bevilling vil der især lægges vægt på, 
hvordan sammenhængende arealer opnås.  
 
DCEs strategiske midler for 2014-2016 er ansøgt om et projekt omhandlende udvikling af 
metoder til estimering af vegetationshøjde og biomasse på halvkulturarealer. Under forud-
sætning af bevilling forventes projektet bl.a. at kunne bidrage til relevant input til overvåg-
ning og forvaltning af naturarealer og understøtter også rådgivningen vedrørende LU-
LUCF-emissioner (se også afsnit 4.2.3).  
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Metoder udviklet i LOCUS-projektet (se ovenfor) anvendes i LULUCF-opgørelserne til etab-
lering af en årlig arealmatrice, som beskriver arealovergange mellem forskellige arealan-
vendelsesklasser. Dette arbejde forventes videreført for den kommende forpligtigelsespe-
riode (2013-2020) (se også afsnit 4.2.3). 
 
Videnformidling 
I VOLANTE-projektet planlægges i 2014 en workshop for myndigheder og andre interes-
senter, hvor formidling af forskningens resultater skal kombineres med at få struktureret 
feedback til en efterfølgende artikel på baggrund af de danske analyser af den institutio-
nelle implementering af Habitatdirektivet. 

4.2.2 Miljøeffekter af grøn omstilling og bæredygtighedsanalyser  

Forskning 
I 2014 fortsætter forskningen i cirkulære ressource-flows og opgørelser af miljøpåvirknin-
ger. Heri kobles energianalyser og analyser af miljøpåvirkninger og effekter ved anvendel-
se af udvidede livscyklusanalyse (LCA) metoder. Dette muliggør identifikation af mulighe-
der for at reducere risici for miljø og human sundhed, samt for at analysere potentialer for 
minimering af affaldsstrømme og forbedring af energiudnyttelse og energieffektivitet. 
Denne forskning anvender bl.a. data fra emissionsopgørelserne (se afsnit 4.2.3), der derved 
søges nyttiggjort til udvikling af bæredygtighedsanalyser af stof- og energistrømme.   
 
I Det Strategiske Forskningsrådsprojekt MAB3 (2012-2016) kortlægges potentielle dyrk-
ningslokaliteter for makroalger ved at analysere oplandskarakteristika og kilder til næ-
ringsstoftilførsel til det marine miljø. Formålet er at belyse fremtidige dyrkningspotentialer 
for makroalger i et bæredygtighedsperspektiv ved at undersøge fysisk-kemiske miljøpa-
rametre og hvordan de henholdsvis forstærker og begrænser algevæksten. I et ph.d.-
projekt i ENVS i samarbejde med BIOS arbejdes med at udvikle kriterier for lokaliteter for 
algeopvækst til bioraffinering. I samarbejde med BIOS publiceres i 2014 en artikel vedrø-
rende forhold, der er betydende for at etablere en makroalge-kultur og -produktion i 
Danmark. Endvidere bidrages til flere konferencer. På baggrund af MAB3-projektet søger 
ENVS i samarbejde med BIOS at indgå i et ansøgningskonsortium til HORIZON2020 Socie-
tal Challenge 2: “Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
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and inland water research and the bioeconomy” inden for et specifikt call om “Blue 
Growth”. Se også afsnit 4.1.1 og 4.2.4 for beskrivelse af MAB3. 
 
Et strategisk DCE-projekt, der udføres i samarbejde med flere PEER-institutioner (Europæisk 
netværk for anvendt miljøforskning), omhandler effektiv udnyttelse af mikro- og makroal-
ger, restbiomasser fra husholdninger og landbrug samt bæredygtig udveksling af disse 
ressourcer imellem teknosfæren og de naturlige økosystemer. Specifikt evalueres det bl.a. 
hvordan omsætningen af forskellige organiske affaldsressourcer forløber over længere tid. 
Biochar og tørret slam (alene og i blandinger) er blevet inkuberet i jord under markforhold i 
netposer. De ikke-omsatte fraktioner er blevet karakteriseret biokemisk og data forsøges 
anvendt som input i modeller til fremskrivning af affaldsressourcernes persistens i jord og 
dermed potentiale for kulstofsekvestrering. Resultaterne forventes at understøtte videnop-
bygning i relation til Ressourcestrategien for affald, og Ressourceplan for affaldshåndte-
ring. Projektet afsluttes primo 2014, og to artikler vil blive indsendt med henblik på publice-
ring i peer-reviewed tidsskrifter. På baggrund af projektet er hensigten endvidere at delta-
ge i en EU ansøgning, når et relevant udbud opstår.   
 
Et andet strategisk DCE-projekt udbygger kompetencerne inden for udvidede livscyklus-
analyser, hvor metoder til opgørelse af emissioner fra biogaskonvertering af husdyrgød-
ning og husholdningsaffald kombineres med rumlige analyser af hhv. ressourcers- og an-
lægs-lokalisering samt ændrede transportemissioner på baggrund heraf. Der udarbejdes 
forskningsansøgninger samt indsendes minimum en artikel på baggrund heraf. Endvidere 
vil EcoP-projektet om fosforgenanvendelse fra rensningsanlæg, som blev gennemført i 
2013, blive videreført og forventes at resultere i en artikel, som også inddrager projektresul-
tater fra DCE-PEER-projektet. Denne vil omhandle udvidelse af LCA-modellen til at kvanti-
ficere de positive effekter på klimaemissioner af udbringning af organiske gødningspro-
dukter på landbrugsjord. 
 
Under forudsætning af fornøden bevilling vil der i forskellige projekter blive fokuseret på 
udviklingen i socio-tekniske systemer fra et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Herudover 
ønskes i 2014 at igangsætte undersøgelser af biomasseressourcer fra flere kilder, lokalisere 
biogasanlæg til at aftage dette og samarbejdskonstruktioner og rammebetingelser mhp. 
planlægning og forvaltning af disse.  
 
Det tre-årige projekt CelFiMat (2013-2015) er finansieret af Det Frie Forskningsråd - Tekno-
logi og Produktion (FTP) og koordineret af DTU. Sveriges Landbruks Universitet, virksomhe-
den Badischen Naturfaseraufberietung GmbH, Malsch, Tyskland, samt AU er partnere. 
Projektets formål er at finde en behandlingsmetode til at fremstille højkvalitets-
cellulosebaserede fibre således, at disse kan anvendes til stærke materialer, bl.a. ved at 
indstøbe plantefibrene i polymerer. ENVS undersøgte udviklingen i omfang og diversitet i 
enzymaktiviteten af de mikrobiologiske samfund associeret med plantestænglerne under 
mark-rødningen efter høst i efteråret 2013. I 2014 vil de mikrobiologiske samfunds geneti-
ske diversitet og ændringer heri under rødningen blive undersøgt. Resultaterne er relevan-
te for vurdering af miljøeffekter ved anvendelse af biologiske materialer i materialepro-
duktion og dermed for grøn omstilling. 
 
I samarbejde med to andre universiteter og en virksomhed er Miljøstyrelsens program for 
Bekæmpelsesmiddelforskning blevet ansøgt om et projekt om anvendelse af bakterier 
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som ”bio-fertilizers”, dvs. specifikt til at mobilisere fosfor fra jord og organiske materialer. I 
2014 vil der endvidere blive arbejdet på en ansøgning til GUDP i relation til samme pro-
blemstilling. Under forudsætning af bevilling fra DCE’s strategiske midler 2014-2016 vil et 
projekt med fokus på bioaskes effekt på de mikrobielle samfund og processer i jord blive 
undersøgt i eksisterende markforsøg i et samarbejde mellem ENVS og BIOS. Specielt vil 
fokus være på carbon-sekvestrering og økotoksikologiske effekter af bioaske og blive 
suppleret med målinger af jordstruktur og mikrobiologiske jordkvalitetsparametre. Dette 
projekt vil være et samarbejde med et af ph.d.-projekterne i Trainbiodiverse beskrevet 
nærmere under afsnit 5.2.1. 
 
Arbejdet inden for økologisk jordbrug og bioenergiproduktion fortsættes i projektet SOI-
LEFFECTS, som er et samarbejde med Bioforsk (Norge) og finansieret af det norske forsk-
ningsråd. I SOILEFFECTS forskes der i, hvordan omsætning af restmaterialer fra biogaspro-
duktion påvirker dyrkningskvalitet af landbrugsjord, samt de implikationer, det måtte have 
for jordens emission af CO2 og andre klimagasser. I en periode på 5 år tilføres afgasset 
materiale til landbrugsjord, hvor der monitoreres mht. jordkvalitetsparametre som jordstruk-
tur, indhold af næringsstoffer, puljer af organisk kulstof, fauna samt mikrobiel funktio-
nel/genetisk diversitet og populationsdynamik. Efter to års tilførsel af biogasmaterialer og 
slam kan der kun detekteres små ændringer i jordens mikrobielle diversitet og indhold af 
let omsættelige organiske forbindelser, hvilket sammen med en lang række andre jord-
parametre er afrapporteret i en midtvejsrapport udgivet i 2013. I 2014 fortsættes monite-
ringen, og resultaterne vil blive sammenfattet i videnskabelige artikler. Projektet forventes 
afsluttet som planlagt i 2014, men forsøges videreført ved national norsk finansiering, så 
langtidseffekter på jordens kulstofindhold kan studeres.  
 
Projektet BIOMEL skal undersøge mulighederne for at udnytte organiske affaldsressourcer 
(have-, park- og husholdningsaffald) til produktion af CO2-neutral bioenergi, insektprotein 
til foder samt gødning til landbrugsformål. Projektet er et samarbejde mellem tre universi-
teter, en kommune og en række mindre virksomheder. Efter opfordring vil projektet blive 
søgt ved GUDP i 2014. Hvis bevilget, vil ENVS foretage undersøgelser af organiske affalds-
ressourcers effekt på jordens mikrobielle økologi, økosystemtjenester, kulstofbalance og 
overordnede ressourcestrømme mellem land og by. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
I 2013 gennemførtes et projekt om fosforgenanvendelse i regi af innovationsnetværket for 
Miljøteknologi. Viden herfra vil blive inddraget i de løbende emissionsopgørelser fra af-
faldssektoren. 
 
Flere af projekterne beskrevet ovenfor adresserer optimeret udnyttelse af organiske af-
faldsressourcer. Det inkluderer recirkulering af organiske affaldsressourcer (organisk byaf-
fald) mellem by og land, samt inden for landbrugsbedrifter (f.eks. gylle) og indebærer 
samproduktion af bioenergi og gødningsmaterialer. Dette indebærer desuden positive 
effekter på vigtige økosystem-parametre, såsom bevarelse af jordens kulstofpuljer og for-
mindskede emissioner af drivhusgasser (også af relevans under afsnit 4.2.3).  Med ud-
gangspunkt i forskningen vil emner med betydning for myndighedsunderstøttelsen blive 
identificeret og indgå i vores generelle rådgivning.  
 
Videnformidling 
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I 2014 deltager ENVS fortsat i innovationsnetværket for Miljøteknologi.  
 
Undersøgelser over effekter af bioaske på jordens mikrobielle samfund og jordkvalitet vil 
blive formidlet gennem møder med interessenter fra såvel landbrugserhvervet som MST. 
 
ENVS deltager i en innovationskonsortium-ansøgning (Styrelsen for Forskning og Innovati-
on) med fokus på at anvise tekniske løsninger til mindskning af det store spild af fødevarer, 
der sker ved høst, håndtering og opbevaring. Indsatsen inkluderer anvendelsen af sekun-
dære volatile metabolitter og spore-tæthed som early-warning indikatorer for svampean-
greb på grøntsager under lagringsbetingelser. Konsortiet rummer en lang række danske 
og udenlandske partnere inden for landbrug, industri og forskning. 

4.2.3 Atmosfæriske kredsløb, emissioner og afsætning 

Forskning 
EU FP7-projektet ECLAIRE (koordineret af PEER-partneren CEH) (2012-2015) drejer sig bl.a. 
om opgørelse af kvælstofbelastningen til følsomme økosystemer. I regi af dette projekt 
arbejdes på opbygning af en udslipopgørelse med meget høj opløsning både rumligt 
(mark-niveau) og tidsligt (time-niveau) af ammoniak. Udslipopgørelsen er oprindelig ud-
viklet for Danmark på basis af landets enestående registerdata for landbrugssektoren. 
Udslipopgørelsen for ammoniak blev i 2011 udvidet til at beskrive rumlig (17 km x 17 km) 
og tidslig (timebaseret) fordeling for den nordlige del af Europa (på nuværende tidspunkt 
dækkes hele Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Schweiz og Danmark, samt dele af 
Frankrig, Italien, Østrig, Tjekkiet, Polen, Sverige, Norge og England). Målet i 2014 er at udvi-
de opgørelsen yderligere for på sigt at dække hele Europa. Samtidigt arbejdes der på at 
udvikle en model, der dækker hele Danmark med høj opløsning (1 km x 1 km). Det er in-
tentionen, at modellen skal anvendes til at beskrive kvælstofafsætningen, men også luft-
kvaliteten generelt i Danmark og dermed bidrage til den fremtidige forskning og rådgiv-
ning inden for området samt understøtte vidensopbygning omkring EU’s luftkvalitetsdirekti-
ver og habitatsdirektiver. Se også afsnit 4.2.2. 
 
ENVS deltager i forskningsalliancen DNMARK – (”Danish Nitrogen Mitigation Assessment: 
Research and Know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production”) finansieret af 
Det Strategiske Forskningsråd (2013-2017) og ledet af Institut for Agroøkologi, AU (se også 
afsnit 4.1.2). Udover flere institutter ved AU deltager flere institutter ved KU, samt GEUS, 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, flere kommuner og brancheforeninger og såvel 
danske som udenlandske SMV’er. DNMARKs formål er at identificere barrierer og udvikle 
innovative, forskningsbaserede løsninger for en bæredygtig forvaltning af kvælstof i jord-
bruget. Der vil blive fokuseret på tre løsningsscenarier: i) Nye produktionskæder med en 
mere effektiv kvælstof-udnyttelse og recirkulering, ii) Geografisk målrettede tiltag baseret 
på intelligent management og planlægning og iii) Nye forbrugsmønstre medførende æn-
dret arealanvendelse og kvælstofkredsløb. Inden for luftområdet undersøges bidraget til 
partikelforurening og hvilke helbredsmæssige konsekvenser disse udslip har. Projektet 
startede i 2013 og de første resultater og publikationer ventes i 2014. ENVS står i tæt sam-
arbejde med AU-Health for studier af sundhedseffekter af udledninger relateret til land-
brugsproduktion. Der er ansøgt om tilladelse til at koble eksponeringer til luftbårne kvæl-
stofforbindelser og allergener til sundhedsdata. Eksponeringsanalyserne vil blive gennem-
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ført i flere trin: i) anvendelse af simple eksponeringsproxies i form af afstand mellem bopæl 
og bygninger og dyrkede marker med landbrugsproduktion ii) modelberegninger af ni-
veauer af partiker relateret til ammoniakudledninger fra landbrug. Endvidere søges der 
midler til at udvide analyserne til også at se på svampespore som f.eks. Alternaria, som har 
været vist at være relateret til blandt andet høst, samt andre luftbårne allergener fra land-
bruget. I dette arbejde gøres stor brug af samarbejde med AU’s registerforskningscenter 
CIRRAU (Center for Integrated Register-based Research). 
 
ENVS leder et stort kulstof-klima-projekt (ECOCLIM), som er finansieret af Det Strategiske 
Forskningsråd. Projektet har deltagere fra fire danske universiteter (KU, RUC, DTU og AU) 
og en privat virksomhed (VITUSLAB). ECOCLIM er knyttet til det strategiske klimacenter 
CRES koordineret af DMI (for beskrivelse af CRES se afsnittet 5.3.2 ”Klimaændringers effek-
ter på vand og natur”). Projektets mål er at foretage en opgørelse over de naturlige kilder 
og dræn for atmosfærisk kulstof og undersøge, hvorledes fremtidige klimaændringer vil 
påvirke disse kilder og dræn. Projektet løber fra 2011-2015 og er koblet til det nordiske 
center DEFROST (Nordic Centre of Excellence - NCoE), hvor naturlige kulstofkilder og -
dræn i Arktiske områder undersøges (se afsnit 5.3.3). ECOCLIM og DEFROST inkluderer to 
ph.d.-projekter, der begge startede i 2011. I projekterne undersøges hhv. CO2-optag i arkti-
ske kystområder med fokus på havisens indflydelse på optaget og CO2-optag i indre dan-
ske farvande med fokus på tre danske fjorde og Aarhus bugt. Resultaterne fra førstnævnte 
studie vil blive publiceret ifm. ph.d.-projektets afrapportering i 2014, som kommer til at 
omfatte 3 videnskabelige artikler. Heri beskrives bl.a. en ny analysemetode, der er udviklet 
til specielt at analysere målinger af udvekslingen af drivhusgasser imellem atmosfære og 
is og sneoverflader og i en anden artikel beskrives hvilke parametre, der styrer udvekslin-
gen af CO2 imellem atmosfæren og havis.  I det andet ph.d.-projekt er den første artikel i 
trykken. Artiklen beskriver hvilke parametre, der styrer hav-luft udvekslingshastigheden, og 
resultaterne viser, at udvekslingen er større end forventet. Udvekslingshastigheden vil blive 
brugt i marine modeller for at undersøge kystnære områders CO2-optag på en større ska-
la. I 2014 fortsættes undersøgelserne af hav-luft-CO2-udveksling i kystnære farvande. 
Specielt vil der i det fremtidige arbejde blive lagt vægt på sammenligning imellem forskel-
lige typer farvand. 
 
Et ph.d.-projekt omhandlende forekomst af bakterier i nedbør og luftbårne bakteriers evne 
til at danne regndråber og iskrystaller i skyer blev afsluttet i 2012, og de sidste resultater 
forventes nu offentliggjort i 2014. Tilsvarende undersøgelser i model-skyer vil fortsætte i 
2014 i ENVS i samarbejde med Leibniz Institute for Tropospheric Research (Leipzig, D) og 
BIOS. Forskningen har pt. tilvejebragt grundviden, der er nødvendig for at opbygge inter-
nationale varslings- og krisehåndteringssystemer i forbindelse med mikrobielle trusler mod 
befolkningen. I 2014 fortsætter arbejdet med modellering af mikroorganismers forekomst i 
og effekt på skyer. Dette arbejde gennemføres som led i et teoretisk ph.d.-projekt (startet i 
2010, afsluttes medio 2014) i et samarbejde mellem ENVS, DMI og BIOS. Ph.d.-projektet er 
finansieret af FIVU. Arbejdet inden for området har endvidere medført ny viden om tilste-
deværelse af metan-nedbrydende bakterier i atmosfæren, og i 2014 vil der igangsættes 
ny forskning for at undersøge denne type bakteriers rolle i nedbrydning af atmosfærisk 
metan. Dette vil blive forsøgt ved bl.a. at indsende en ansøgning til Villum Fonden i januar 
2014. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
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De årlige officielle danske opgørelser af den nationale udledning af drivhusgasser til at-
mosfæren (emissionsopgørelser) i henhold til de danske forpligtelser i internationale kon-
ventioner og rådsbeslutninger for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. I 2014 vil der 
være stor fokus på overgangen til de nye retningslinjer for rapportering under klimakon-
ventionen og Kyotoprotokollen herunder implementeringen af IPCC 2006 Guidelines. 
Tilsvarende udarbejdes de årlige officielle danske opgørelser af den nationale udledning 
af forurenende stoffer til atmosfæren (emissionsopgørelser) – se afsnit 5.1.1. 
 
I starten af 2014 vedtages i EU en række krav angående implementeringsbestemmelser 
for rådsbeslutningen om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser. 
Disse krav skal i 2014 indarbejdes i emissionsopgørelserne. 
 
I 2014 deltages i de internationale forhandlinger, der fastlægger retningslinjerne for rap-
portering og review af drivhusgasemissioner. Dette indebærer deltagelse i de to FN-
forhandlingssessioner samt i workshops relateret til dagsordenspunkter omhandlende 
rapportering og review. 
 
I 2014 forventes det, at der vil blive igangsat et projekt for Energistyrelsen, som skal videre-
udvikle metoder og opgøre LULUCF-emissioner under Kyotoprotokollens artikel 3.3 og 3.4. 
Herunder vil der indgå estimering af årlige ændringer i arealanvendelse, samt udvikling af 
den eksisterende metode til bestemmelse af biomasse i hegn ved hjælp af nye data, så-
som LiDAR (teknik, der anvender laserstråler til afstandsmåling og til kortlægning af atmo-
sfæren). ENVS skal lede af projektet, som udføres i samarbejde med AGRO (Institut for 
Agroøkologi, AU) og IGN (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU). I princippet 
løber projektet i 8 år, men finansloven rækker kun 4 år ud i fremtiden, så pt. er der afsat 5,5 
mio. kr. pr år i 2014-2017. 
 
Luftkvalitetsovervågningen under NOVANA gennemføres i henhold til programbeskrivel-
sen, herunder de del-elementer, som har fokus på bestemmelse af luftkoncentrationer og 
afsætning af kvælstof til danske land- og vandområder.  
 
ENVS’ eksperter i emissionsopgørelser deltager i 2014 i møder i TFEIP (Task Force on Emis-
sion Inventories and Projections) under UNECE med henblik på at videreudvikle metoder 
og udveksle erfaringer for emissionsopgørelserne, herunder erfaringer i udarbejdelse af 
vejledningsdokumenter samt i reviews af andre landes emissionsopgørelser. 
 
ENVS deltog efter invitation fra CEIP (Centre on Emission Inventories and Projections) med 
to eksperter i reviewet af emissionsopgørelser rapporteret under konventionen om lang-
transporteret grænseoverskridende luftforurening. Der deltages ligeledes efter invitation fra 
CEIP i 2014-reviewet. 
 
Der deltages i 2014 i møder i WG1 (Working Group 1) under Udvalget for Klimaændringer 
nedsat i forbindelse med rådsbeslutningen om en mekanisme til overvågning af emissio-
ner af drivhusgasser med henblik på at udveksle erfaringer for emissionsopgørelserne. 
 
ENVS deltog efter invitation fra FN’s klimasekretariat med to eksperter i reviewet af emissi-
onsopgørelser rapporteret under klimakonventionen. ENVS vil også efter invitation fra FN’s 
klimasekretariat deltage i reviews i 2014. 



 

 
 

56 DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 
AARHUS UNIVERSITET 

 
Videnformidling 
ENVS deltager med et internationalt konsortium i et kapacitetsopbygningsprojekt omkring 
”Air Quality Governance” i ENPI Øst landene (Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderus-
land, Moldova, Rusland og Ukraine) (se også deltema 6.1). ENVS bidrager med eksperter 
inden for emissionsopgørelser, udvikling af guidelines til indsamling af emissionsdata, tra-
fikdata og rumlige data for udvalgte pilotbyer, geografisk fordeling af emissioner i de ud-
valgte pilotbyer samt til to workshops, der afholdes i 2013 og 2014. 
 
ENVS deltager i et kapacitetsopbygningsprojekt omkring forbedring af drivhusgasemissi-
onsopgørelser i EU lande. ENVS har bidraget med eksperter inden for energi, industrielle 
processer, landbrug og arealanvendelse i 2013 og det forventes, at der også vil være akti-
viteter i 2014. 
 
Primo 2014 vil en lang række af overvågningsresultaterne fra delprogrammet for luft under 
NOVANA blive præsenteret via Danmarks Miljøportal. Det drejer sig dels om udviklingsten-
denser for de målte koncentrationer ved målestationerne i danske baggrundsområder og 
dels om præsentation af modelresultater, hvilket vil omfatte afsætning af bl.a. kvælstof på 
både lokal og national skala (se også afsnit 5.1.1). 
 
ENVS har lederskabet af en arbejdsgruppe inden for COST Action TD1105 (Europæiske 
netværk under DG Environment) omkring feltmålinger og luftkvalitetsberegninger samt 
udvikling af nye målemetoder til anvendelse i luftkvalitetsmålinger. I 2013 var ENVS lokale 
værter for en succesfuld workshop gennemført på EEA i København inden for denne COST 
action. Det er hensigten at benytte denne COST action til udveksling af unge forskere mel-
lem ENVS og andre deltagende institutioner bl.a. med henblik på, at ENVS ønsker at op-
bygge viden om muligheder ved brug af nye typer måleudstyr til personbårne målinger i 
det eksterne miljø.  
 
ENVS medvirker som arrangør af delsession under American Chemical Societys årsmøde i 
San Francisco i sommeren 2014 omkring luftforurening fra landbruget. Planlægningsar-
bejdet for denne session udføres primo 2014. 
 
ENVS medvirker som arrangør af delsessionen ”Atmospheric Modelling” under European 
Geosciences Union (EGU) årlige samling i 2014 i Wien, Østrig, som blandt andet drejer sig 
om modellering af afsætning af næringsstoffer. 

4.2.4 Udnyttelse af biomasse  

Nedenfor beskrives forskningsprojekter vedr. udnyttelse af marine alger. For beskrivelse af 
udnyttelse af organisk byaffald samt affaldsstrømme fra bioenergiproduktion se afsnittet 
”Miljøeffekter af grøn omstilling og bæredygtighedsanalyser”. 
 
Forskning 
Pojektet ”IMProvement of AQuaculture high quality fish fry production” (IMPAQ), er finan-
sieret af Det Strategiske Forskningsråd og er sammensat bredt af partnere fra Danmark, 
Italien, Belgien samt Taiwan. Projektet fokuserer overordnet på at udvikle teknikker til 
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kommercielt opdræt af vandlopper til anvendelse i Aquakultur. BIOS arbejder med at 
udvikle diæter til brug i vandloppekulturer i både intensive indendørs opdrætssystemer 
samt i udendørs ekstensive mesokosmos-lignede systemer. Hovedarbejdsopgaverne i 
2014 er at udvikle og implementere brugen osmotrofe dinflagellater med højt indhold af 
omega-3 fedtsyre i opdrættet af vandlopper. Der forelå ved udgangen af 2013 to artikel-
manuskripter, der indsendes til publicering i begyndelsen af 2014. Derudover forventes 
data indsendt til IMPAQ-konsortiet i løbet af første halvdel af 2014. 
 
I projektet BioWalk4Biofuel (EU FP7) arbejdes med produktion af biogas fra marine ma-
kroalger, bioremediering af spildevand og røggas. I 2014 vil opgaverne centreres om kon-
sulentbistand til dyrkning af tang i store åbne damme på Sicilien samt test af enkelte 
vækstparametre i eget anlæg i Grenå.  
 
”Naturlige Ingredienser og Grøn Energi” er et innovationskonsortium finansieret af Forsk-
nings og Innovationsstyrelsen i samarbejde med bl.a. Aquaporin, Launis Rejer, ISS og SDU. 
Projektet fokuserer på produktion af højværdistoffer og energi fra affaldsprodukter og al-
ger. I 2014 drejer det sig fortsat om optimering af indholdsstoffer (højværdiprodukter) med 
fokus på pigmenter i rød- og brunalger.  
 
Dyrkning og udnyttelse af store brunalger i et bioraffinaderi med fokus på energi og fiske-
foder behandles i ”The Macroalgae Biorefinery” (MAB3), der løber fra 2012 til 2016. I 2014 
arbejdes der fortsat med optimering af dyrkning af brunalger, undersøgelse af årstidsvaria-
tion og genetisk variation. Projektet er finansieret af Det Strategisk forskningsråd og gen-
nemføres i et samarbejde mellem BIOS og ENVS (se afsnit 4.1.1. og 4.2.2). 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Flere af ovenstående projekter er relevante ift. implementeringen af vandplanerne, hvor 
de såkaldte alternative virkemidler kan bidrage til at begrænse næringsstofbelastning. 
 
AlgeCenter Danmark – se ”Videnformidling” herunder. 
 
Videnformidling 
AlgeCenter Danmark er omdrejningspunkt for BIOS’ forskning vedrørende algevækst, op-
timering af indholdsstoffer, bioraffinering, og algers energipotentiale. Denne viden formid-
les gennem publikationer og foredrag og ikke mindst gennem den årlige tilbagevenden-
de internationale konference ”Danish Macro Algae Conference”, der afholdes i Grenaa. 
Desuden indgår AlgeCenter Danmark i skoletjenesten i Havets Hus/Kattegatcentret og 
AlgeCenter Danmark får hvert år besøg af mange gymnasieklasser samt interessegrupper 
fra erhvervslivet. 

4.2.5 Forskning og rådgivning i relation til råstofforvaltningen i Grønland 

Forskning 
Flere af de miner, der tidligere har været i drift i Grønland, har efterladt sig forurening. Foru-
reningen omkring disse miner følges løbende dels for at kunne iværksætte tiltag til at af-
bøde den forurening, der er sket ved de gamle miner og dels for at få viden, der kan bru-
ges til at regulere nye miner så forurening forhindres. På baggrund af undersøgelserne 
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vurderes desuden, om der er behov for at anbefale befolkningen, at undlade at anvende 
muslinger eller fisk fra de konkrete områder som føde. I 2014 gennemføres undersøgelser 
og indsamles prøver ved Mestersvig i Østgrønland, hvor den tidligere bly- og zink mine 
stadig er en forureningskilde. Arbejdet finansieres af Miljøministeriet. 
 
I Projektet ”Biologiske effekter af tungmetalforurening ved Maarmorilik - identifikation af 
egnede biomarkører og indikatorer” benyttes de meget velundersøgte fjorde ved Maar-
morilik-blyminen som et modelområde til at identificere metoder, som er anvendelige i 
fremtidig miljøovervågning af miner. Metoderne skal understøtte en overvågning af mulige 
biologiske effekter på organismer i miljøet, som supplement til den kemiske måling af 
forurenende stoffer i miljøet. Feltaktiviteterne, herunder indsamling af prøver, blev gen-
nemført i 2012 og analyser og sammenfatning af resultater vil blive afsluttet i 2014. Projek-
tet finansieres af Grønlands selvstyres råstofmyndighed, Miljøstyrelsen for Råstofområdet, 
og Miljøministeriet. 
 
I Godthåbfjorden startede i 2013 et andet forskningsprojekt (finansieret gennem Miljøsty-
relsen for Råstofområdet og Arctic Research Centre, AU) med sigte på baggrundsviden til 
kommende mineprojekter. Projektet er et Arctic Science Partnership, der skal belyse varia-
tioner/ændringer i metalkoncentrationer i havvand fra sæson til sæson og fra år til år ved 
hjælp af ”laser-ablation” i kalkmatrix i bl.a. muslingeskaller og øresten fra fisk.  Projektet er 
et metodeudviklingsprojekt og metoden har et stort potentiale for at øge forståelsen af 
den naturlige variation af metalkoncentrationer i forhold til forurening fra miner og depo-
nering af mineaffald. Projektet videreføres i 2014, hvor der også forventes undersøgelser 
ved Mestersvig. 
 
I 2014 videreføres projektet ”Bioindikator for effekter af metalforurening på lavplanter”, 
som blev iværksat i slutningen af 2013 for Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Projektet ”Bio-
logiske effekter af tungmetalforurening ved Maarmorilik - identifikation af egnede biomar-
kører” havde fokus på effekter i det marine miljø. I forhold til spredning af støv og metaller 
fra mineprojekter mangler tilsvarende bio-indikatorer for effekter i det terrestriske miljø. 
Lavplanter bruges til at opgøre spredningen/belastningen af metaller i det terrestriske 
miljø ved mineprojekter. Lavplanter er en symbiose mellem en svamp og en alge. En ræk-
ke metaller bl.a. kobber, arsen, zink, bly kan selv i lave koncentrationer hæmme algernes 
fotosyntese. Det vurderes, at effekter af metallet på fotosyntese af alger i lavplanter kan 
være en følsom bioindikator for effekter af metaller i det terrestriske miljø og effekter af 
metaller på lavplanter kan efterfølgende vurderes ved at sammenstille effektkoncentrati-
oner med målte metalkoncentrationer i lavplanter. Projektet afrapporteres endeligt i 2015. 
 
Der gennemføres en række forskningsaktiviteter for at skaffe viden til miljøreguleringen af 
olieindustrien (finansieret af Miljøstyrelsen for Råstofområdet). Undersøgelserne er fokuse-
ret på tre temaer: 1) De mulige effekter af undervandsstøj fra især seismik på havpattedyr, 
2) De mulige effekter i det marine økosystem af udledninger fra offshore olieindustrien 
under arktiske forhold og 3) Identifikation af havområder, der er særligt økologisk og biodi-
versitetsmæssigt vigtige og særligt sårbare overfor olieforurening. Et stort oliespild er den 
største risiko for det arktiske miljø. Der opbygges viden, der kan bruges til at minimere risi-
koen for miljøet dels gennem planlægningen af de industrielle aktiviteter og dels gennem 
planlægning af oliespildsberedskabet, så indsatsen kan ske intelligent i forhold til at be-
skytte de biologiske ressourcer. 
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I samarbejde med Grønlands Naturinstitut gennemføres programmet ”Noise propagation 
of airgun pulses”, hvor støjudbredelse fra fire airgun arrays (olieefterforskningsseismik) i 
Baffinbugten modelleres baseret på data optaget i felten (2012).  Samtidig blev der gen-
nemført flytællinger, der viser antal og fordeling af narhvaler før og under seismikken og 
der er gennemført interview med fangere i området om deres oplevelser af mulige effek-
ter af undervandsstøjen. På baggrund af undersøgelserne sammenholdes støjpåvirknin-
gen med de mulige effekter på antal og fordeling af havpattedyr i de berørte områder. 
Aktiviteter i 2014 vil være samlet analyse af delprojekterne og artikelskrivning. Projektet er 
finansieret af Miljøstyrelsen for Råstofområdet og slutter i 2014. 
  
BIOS står for ledelsen af Baffin Bay Environmental Study-programmet, der udføres i sam-
arbejde med Grønlands Naturinstitut og finansieres af Miljøstyrelsen for Råstofområdet. 
Programmet indeholder projekter om havpattedyr, havfugle, fisk, tidevandszonens økologi 
og følsomhed, samt økotoksikologi af potentielle udledninger fra olieindustri. Bl.a. skal 
programmet skabe indsigt i den rumlige udbredelse af søkonger og de økologiske sam-
menhænge, der bl.a. betinger at 80 % af verdens søkonger yngler i den nordlige Baffin 
Bugt. Projektet omfatter bl.a. integrerede analyser af økologiske sammenhænge og føl-
somhed for olieforurening samt en opdatering af den strategiske miljøvurdering, der er en 
væsentlig del af videngrundlaget for myndighedernes regulering. Programmet afsluttes i 
2014, hvor der vil blive gennemført en workshop med de deltagende forskere og udgivet 
en opdateret strategisk miljøvurdering med de nye resultater. 
  
Projektet ”Arktisk marin rumlig modellering” (2013-2017) fokuserer på modellering af rum-
lige fordelinger af udvalgte havfuglearter og havpattedyr. Projektet er baseret på respons-
variable i form af observationsdata fra skibs- og flysurveys (tællinger) og telemetri-data 
(presence-data) samt forklarende variable i form modeller for hhv. fysisk og biologisk oce-
anografi. Der vil være mulighed for at se på helt overordnede sammenhænge ud af de 
historiske survey- og telemetridata og mere detaljerede sammenhænge ved at tage ud-
gangspunkt i f.eks. det udarbejdede fugle/havpattedyr/oceanografi-survey mellem Disko 
og Baffin Island i den sydlige Baffin Bugt i 2009. Målet er dels at identificere spatio-
temporale ”hotspots” for udvalgte arter relevante for planlægning af olie aktiviteter og 
oliespildsberedskab, dels at belyse trofiske relationer ud fra rumlige korrelationer. I 2014 vil 
fokus være på polarlomviernes efterårstræk ned gennem Baffinbugten og resultaterne vil 
blive samlet i et videnskabeligt manuskript. 
  
Der gennemføres løbende både overvågning og metodeudvikling af bioindikatorer for 
forurening ved ”gamle” miner i Grønland. I 2014 afrapporteres overvågning af det gamle 
Ivittuut kryolitbrud i Sydgrønland, hvor der blev udvundet kryolit fra 1854 til 1987.  En un-
dersøgelse og metodeudvikling af bioindikatorer for forurening ved Maarmorilik i Vestgrøn-
land, afsluttes også i 2014. Ved Maarmorilik blev der udvundet bly-zink-sølvmalm fra 1973 
til 1990 og der er planer om at genåbne og udvide minen. I 2014 gennemføres der feltar-
bejde med overvågning og metodeudvikling ved Mestersvig i Østgrønland, hvor der fra 
1956 til 1963 blev drevet en bly- og zinkmine. Projekterne finansieres af Miljøstyrelsen for 
Råstofområdet og Miljøministeriet (via Rammeaftalen).  
 
En 4-årig samarbejdsaftale med Grønlands Naturinstitut, som løber til og med 2014, har til 
formål at understøtte rådgivning, monitering og forskningsopgaver på Grønlands Naturin-
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stitut angående havfugle. Projektet dækker over flere mindre projekter og ad hoc opgaver. 
De primære emner er bestandsstatus og bæredygtig udnyttelse af ederfugle, lomvier og 
rider. I 2013 undersøgtes anskydningsgrad hos ederfugl, monitering af lomvier og rider i 
nordlig Upernavik samt afvikling af moniteringsprogram for ederfugl i Nordvestgrønland. 
Projektet afsluttes i 2014 med udarbejdelse af videnskabelige publikationer og tekniske 
rapporter. Data sikres via den database over grønlandske havfuglekolonier, som DCE har, i 
samarbejde med Grønlands Naturinstitut. 
  
Projektet ”Polarlomvien – et forvaltningsværktøj” finansieres af DANCEA. Projektets formål 
er, i regi af CAFF C-Bird, at udarbejde en rumlig eksplicit bestandsmodel for polarlomvier i 
Nordatlanten, der kan bruges til intelligent forvaltning. Polarlomvier fra kolonier i hele 
Nordatlanten fordeler sig på fælde- og overvintringsområder i et kompliceret mønster, der 
ved hjælp af sporing med geo-locators er ved at blive kortlagt. Således vil det f.eks. blive 
muligt at estimere i hvor høj grad jagt i Grønland og olieforurening ved Canada påvirker 
bestandsudvikling i norske kolonier.  I 2014 vil arbejdet være koordinering af dataindsam-
ling, databehandling og en international workshop.  
 
I samarbejde med Grønlands Naturinstitut igangsættes et ph.d.-projekt som skal indkredse 
årsager til at en del lomvie-kolonier går kraftigt tilbage, mens andre tilsyneladende ikke 
gør det. Det rummer desuden en samfundsvidenskabelig komponent, hvor der skal ind-
samles fangerviden om samme emne. 
  
Sammen med Environment Canada gennemføres projektet ”Sporing af ederfugle fra Ark-
tisk Canada”, hvor der kortlægges trækruter, fældeområder og overvintringsområder i 
relation til is, råstofaktiviteter og jagt. I 2014 fortsættes feltarbejdet i Canada. Projektet 
understøtter de store efterforskninger i forbindelse med effekter af mineaktiviteter på Baffin 
Island og den enorme indsats, der er med at holde vandet åbent (isbrydere). Projektet 
strækker sig over perioden 2012-2014/15 og er finansieret af Environment Canada sam-
men med Baffinland Iron Mines Corporation. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
DCE udfører en miljømæssig vurdering af efterforskningsaktiviteter for Grønlands selvstyres 
råstofmyndighed, Miljøstyrelsen for Råstofområdet, som blev etableret i 2013. Det forventes 
at der i 2014 vil være en betydelig efterforskningsaktivitet i forbindelse med eksisterende 
koncessioner og nye koncessioner både på mine – og olieområdet. Efterforskning indebæ-
rer ofte aktiviteter i uforstyrrede områder, hvor dyreliv kan blive påvirket eller der kan være 
risiko for spredning af forurenende stoffer f.eks. i forbindelse med boringer. DCE foretager 
derfor en miljømæssig vurdering af alle ansøgninger om råstofaktiviteter i Grønland. Vur-
deringen omfatter mulige forstyrrelseseffekter, hvis der planlægges aktiviteter i områder, 
som er særlig vigtige for dyrelivet eller i fredede områder. Såfremt der skal foretages bo-
ringer vurderes bl.a. de tilsætningsstoffer, som selskaberne planlægger at anvende. DCE 
vurderer også de rapporter over aktiviteter og overvågning, som selskaberne skal indsen-
de hvert år for at sikre, at aktiviteterne er udført efter de regler, som er beskrevet i godken-
delserne og, at der ikke er utilsigtede miljømæssige påvirkninger.  
 
Forud for selskabernes udarbejdelse af Environmental Impact Assessment (EIA) (på dansk: 
Vurdering af Virkning på Miljøet, VVM) medvirker DCE til at udarbejde en såkaldt ”Scoping 
Report”, hvor det bl.a. defineres hvilke miljømæssige problemstillinger, der bør behandles i 
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forbindelse med et konkret projekt, herunder at udarbejde en plan for de miljøundersøgel-
ser, der skal udføres. En ”Scoping Report” er et vigtigt dokument som baggrund for udar-
bejdelsen af den endelige EIA. Det forventes at 1-3 projekter i 2014 er i en fase, hvor det vil 
blive aktuelt at udarbejde ”Scoping reports”. 
 
EIA’en udarbejdes af industrien og beskriver de miljømæssige konsekvenser ved en kon-
kret større råstofaktivitet f.eks. en prøveboring efter olie eller et mineprojekt. Det er således 
et vigtigt dokument som baggrund for myndighedernes beslutninger. DCE bistår selvstyre-
rets miljømyndighed med vurdering af selskabernes EIA, deltager i offentlige høringer 
vedrørende projekter, og rådgiver omkring krav og reguleringer af aktiviteterne. I 2014 
forventes arbejde i forbindelse med mindst 3 mine-projekter i hhv. Isua i Nuuk området, 
ved Fiskenæsset i Vestgrønland og ved Kringlerne i Sydgrønland. Hertil kan komme even-
tuelle nye projekter, som når et stadie, hvor udarbejdelse af VVM er aktuel. Der er i 2013 
givet udnyttelsestilladelse til jernforekomsten ved Isua. Såfremt det lykkes selskabet at 
finde investorer til projektet, vil der forestå et særligt omfattende arbejde med vurdering af 
konkrete ansøgninger om del-elementer af projektet, udarbejdelse af forslag og gennem-
førelse af miljøundersøgelser, specificering af krav og vilkår mm. Der skal desuden be-
handles EIA’er for en række seismiske undersøgelser og offshore olieboringer.  
 
I forbindelse med rådgivningen omkring oliespildsberedskab i Grønland blev i 2013 iværk-
sat et projekt vedr. Net Environmental Benefit analysis (NEBA) og monitering. En NEBA 
foretages i forbindelse med valget af oliespildsbekæmpelsesmetode (mekanisk oprens-
ning, kemisk dispergering, in situ afbrænding) således at den eller de valgte metoder, der 
er operativt mulige, også er dem, der giver den miljømæssige bedste effekt. For at kunne 
udføre denne analyse skal en robust biologisk viden være tilgængelig (bl.a. fra et kystzo-
neatlas, som nævnt under ”Forskning”) samt viden om oliespildsbekæmpelsesmetodernes 
utilsigtede mulige miljøpåvirkninger (f.eks. økotoksikologiske effekter ved kemisk disperge-
ring og af restproduktet efter in situ afbrænding). Projektet skal samle denne viden og gøre 
den operationel. Projektet finansieres af Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Projektet videre-
føres i 2014 og kører frem til 2016. 
  
I 2013-14 gennemføres et projekt om miljøvurdering af kemikalier som anvendes ved 
oparbejdning af mineraler i mineindustrien. I de fleste mineprojekter er forarbejdning af 
malm og oparbejdning af mineraler af afgørende betydning. En række kemikalier indgår 
ofte i oparbejdningen og mineselskaberne bruger ofte betydelige ressourcer på at udvikle 
effektive metoder til udvinding af mineralerne. Kemikalier som anvendes i oparbejdningen 
udvælges efter deres funktion bl.a. ekstraktion, separation, binding af sulfider, regulering af 
pH, ladning af partikler, skumdannelse m.m. I forbindelse med Isua-projektet er den plan-
lagte anvendelse af kemikalier begrænset til forarbejdning af sulfidholdig malm, mens det 
er forventeligt at en evt. udvinding af sjældne jordmineraler ved Kvanefjeld-projektet vil 
kræve anvendelse af en lang række kemikalier i større mængder. Projektets mål er 1) En 
miljørisikovurdering af kemikaliegrupper, som anvendes i processering af malm og opar-
bejdningen af mineraler, 2) miljøvurdering af de kemikalier, som ønskes anvendt i forbin-
delse med Isua- og Kvanefjeld-projektet, med forslag til evt. alternative kemikalier, og 3) 
Opstilling af miljøevalueringskriterier for nedbrydelighed, bioakkumulerbarhed og giftig-
hed af kemikalier, som ønskes anvendt i mineprojekter.  Herunder også fastlæggelse af 
vejledende grænseværdier for de udvalgte kemikalier i forhold til vandmiljøet. Projektet 
finansieres af Miljøstyrelsen for Råstofområdet og afrapporteres i 2014. 
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I forbindelse med fremtidige olieaktiviter på Store Hellefiskebanke er der behov for analy-
se og udvikling af mulige miljømæssige vilkår og reguleringer. I den forbindelse er iværk-
sat tre projekter. Et overordnet projekt omfatter analyse af behov og muligheder for skær-
pet regulering og mulige no-activity områder i de mest miljøfølsomme områder. To forsk-
ningsprojekter skal forbedre videngrundlaget om økologiske effekter af dispergering af 
oliespild og ’in situ’ afbrænding med henblik på at forbedre den miljømæssige ’benefit’ 
analyse (NEBA) ved oliespildsbekæmpelse. Resultaterne af de to forskningsprojekter vil 
føde direkte ind i det overordnede projekt. Projektet finansieres af Miljøstyrelsen for Råstof-
området og afrapporteres i 2014. 
 
Der udarbejdes i 2014 et review over den eksisterende økologiske viden og videnhuller 
om Nordvandet (Nordvandpolyniet), der er et helt unikt Artisk havområde.  I den forbindel-
se gennemføres en miniworkshop med canadiske, grønlandske og danske forskere. Pro-
jektet er orienteret mod at skabe et videngrundlag for relevante forvaltningstiltag for at 
beskytte området. Projektet financieres af DANCEA og afsluttes i 2014. 
 
Miljøstyrelsen for Råstofområdet har ofte brug for redegørelser vedrørende særlige pro-
blematikker. F.eks. arbejdes der med miljøvurdering af de foreslåede aktiviteter ved en 
eventuel mine på Kvanefjeldet. I den forbindelse rådgives der i samarbejde med DTU-Risø 
om miljøspørgsmål, der har relation til radioaktivitet. Efter Naalakkersuisuts beslutning om 
ophævelse af 0-tolerancen overfor udvinding af uran forventes det, at der også i 2014 vil 
blive behov for supplerende redegørelser og en opgradering af DCE’s rådgivningskapaci-
tet på området. 
 
I forbindelse med den miljømæssige vurdering af råstofaktiviteter kan der være behov for 
redegørelser, som dækker nye problematikker eller områder, eller for viden som er af mere 
generel karakter, som går på tværs af flere projekter. Eksempelvis bidrages til Strategiske 
Miljøvurderinger (SMV), der udarbejdes som en del af beslutningsgrundlaget før åbning af 
offshore områder for olieefterforskning eller udpegning af vigtige områder for dyrelivet, 
hvor der foreslås regulering af flyvning eller sejlads. 
 
I forbindelse med overvågningen af råstofprojekter og ved undersøgelser af baseline (prø-
ver som repræsenterer det naturlige indhold af mulige forurenende stoffer) indsamles 
miljøprøver. Disse opbevares hos DCE, som råder over prøver, som er indsamlet gennem 
de sidste ca. 40 år. I 2014 vil der fortsat blive tilføjet prøver fra igangværende overvågnin-
ger af miner. 
 
I 2014 vil der ikke være igangværende miner i Grønland. I efteråret 2013 blev der truffet 
beslutning om lukning af guldminen ved Nanortalik. I den forbindelse vil der i 2014 blive 
arbejde i forbindelse med tilsyn vedrørende nedlukning og monitering af miljøet omkring 
den nedlagte mine. 
 
DCE varetager en natur- og miljødatacenterfunktion på råstofområdet for Grønlands selv-
styre, herunder udvikling af manualer og kvalitetssikring af data fra Råstofselskaber m.fl. 
DCE vedligeholder en databank, som indeholder resultater af kemiske analyser, som er 
foretaget i forbindelse med overvågning af forurening og fastlæggelse af kemisk baseline 
fra tidligere og nuværende miner og olieefterforskningsaktiviteter. DCE og Grønlands Na-
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turinstitut opbygger og vedligeholder fælles naturdatabaser over bl.a. bundfauna, fugleko-
lonier og surveys over havpattedyr og havfugle. I 2014 videreføres arbejdet med opdate-
ring af databaser, herunder kvalitetssikring og indføjelse af nye data fra projekter. DCE 
råder i øvrigt over et fuldt moderne grundstoflaboratorium, hvor de nyeste metoder til ana-
lyse af grundstoffer anvendes. Laboratoriet er akkrediteret. Det benyttes specielt i forbin-
delse med overvågningen af tidligere og eksisterende miner bl.a. til bestemmelse af bag-
grundskoncentrationer af grundstoffer i naturen og til bestemmelse af grundstofkoncentra-
tioner ved minerne. 
 
I slutningen af 2013 blev for Miljøstyrelsen for Råstofområdet iværksat en række projekter 
som løber ind i 2014. Sigtet er at styrke rådgivningen i forbindelse med en forventet øget 
råstofaktivitet i Grønland. Det væsentligste af disse er håndtering af affald og spildevand 
fra større feltlejre: I de kommende år må det forventes, at der skal anlægges en række 
mineprojekter i Grønland. Det indebærer, at der skal etableres feltlejre med en ret stor 
arbejdsstyrke (flere hundrede personer), som vil producere væsentligt mere affald og spil-
devand, end det normalt er tilfældet ved efterforskningsaktiviteterne, hvor kravene til 
håndtering af affald og spildevand er beskrevet i feltreglerne. Der er behov for at få udar-
bejdet retningslinjer for, hvordan affald og spildevand fra anlægssteder i felten skal hånd-
teres. Disse retningslinjer vil også kunne anvendes ved større feltlejre i forbindelse med 
efterforskningsaktiviteter. 
 
For Departementet for Boliger, Natur og Miljø under Naalakkersuisut bistår DCE i forbindel-
se med vurdering af VVM for udbygning af havnen i Nuuk. Arbejdet afsluttes i 2014. 
 
Videnformidling  
Videnoverførsel af miljørådgivningskompetence til Grønlands Naturinstitut og Miljøstyrel-
sen for Råstofområdet, bl.a. i form af kurser, videreføres i henhold til aftale med Miljøstyrel-
sen for Råstofområdet. 
Der formidles viden på en lang række videnskabelige workshops og workshops med 
myndigheder og beslutningstagere. Desuden er der en løbende presseaktivitet, hvor BIOS 
benyttes som eksperter i både grønlandsk og dansk trykt og elektronisk presse.  
 
Udarbejdelsen af en miljøbiblioteksbog om forskningen og rådgivningen vedr. råstofaktivi-
teterne i Grønland afsluttes i 2014. Fokus vil være på baggrundsforskning og konkrete 
cases ift. råstofindustri, miljøovervågning og økosystembaseret forvaltning, herunder bl.a. 
kortlægning af biodiversitet, geokemi, og kontaminanter, samt analyse af følsomhed i 
forhold til planlægning af kommende industrielle aktiviteter. Endelig foretages en perspek-
tivering til den langtransporterede forurening og klimaændringer. 
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5 Beskytte borgerne mod miljørelaterede be-

lastninger og risici for deres sundhed og triv-

sel  
Vand, luftforurening og kemikalier er fortsat nogle af de vigtigste miljøproblemstillinger for 
borgerne i EU. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anslår, at miljøfaktorer forårsager 
15-20 % af alle dødsfald i de europæiske lande. Ifølge OECD vil luftforureningen i byer 
være den primære miljøårsag til dødsfald på verdensplan i 2050. 
 
Forskning, rådgivning og overvågning skal medvirke til at sikre et videngrundlag for at 
opnå, evaluere og justere nationale og internationale målsætninger. 

5.1 Luft 

EU’s luftkvalitetsdirektiv har fastlagt grænser for hvilke luftforureningskoncentrationer be-
folkningen må udsættes for. ENVS står for overvågningen af luftforureningsniveauerne i 
Danmark – et arbejde, som gennemføres ved rutinemæssige målinger og suppleres med 
modelberegninger. Desuden belyses luftkvalitetsniveauerne gennem analyser af målinger, 
beregninger og vurderinger af udviklingen i de kommende år. Resultaterne fra overvåg-
ningen viser, at luftkvalitetsdirektivets grænseværdier overholdes for langt de fleste kom-
ponenter, om end koncentrationerne af kvælstofdioxid og partikler har tangeret og i få 
tilfælde overskredet grænseværdierne.  
 
Det er velkendt at luftforurening medfører en række negative helbredseffekter. ENVS 
medvirker i samarbejde med miljø- og arbejdsmedicinere til at belyse konsekvenserne for 
den danske befolkning. ENVS rolle er generelt at bestemme eksponeringsniveauerne, og 
instituttet har i den forbindelse opbygget stor ekspertise i forhold til fortolkning af måledata 
samt opbygget en række modelværktøjer, som dels anvendes til bestemmelse af relatio-
nen mellem luftforureningsudsættelse og helbredseffekter (eksponerings-respons relatio-
ner), men også til kortlægninger af de samlede effekter i befolkningen og hertil relaterede 
samfundsøkonomiske omkostninger. Forskningen på området er rettet mod at forstå hvil-
ken type atmosfæriske partikler, der er mest skadelige for helbredseffekter for at kunne 
optimere reguleringen på området. ENVS spiller en helt central rolle i forhold til at påvise, 
hvorvidt effekterne i den danske befolkning er betragtelige trods relativt moderate luftforu-
reningsniveauer sammenlignet med mange andre lande. 

5.1.1 Luftkvalitet og atmosfærisk transport af sundhedsskadelige stoffer 

Forskning 
Projektet ”Emissions and human exposure of carcinogens in the Nordic Countries” blev 
afsluttet i 2013. Det var finansieret af Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for Klima og Luft 
(KoL) og omhandlede et epidemiologisk studium af indvirkningen af den humane luftek-
sponering af kemikalier på cancer i fire nordiske lande. Et opfølgende projekt forventes 
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startet i 2014, finansieret af Nordisk Ministerråds Prioriteringspulje. Dette vil omfatte analy-
se, kortlægning og videnopbygning af kilder og emitterede mængder og koncentrationer 
af kræftfremkaldende stoffer (partikler, tungmetaller, organiske stoffer) i luft. Analyser af 
sammenhængen mellem luftkoncentrationer og kræftforekomst samt livsstilsdata vil blive 
udført med henblik på at identificere kritiske stoffer og kilder. Specielt vil der være fokus på 
emissioner fra brændeovne i samarbejde med de Nordiske lande.  
 
ENVS har deltaget i Centre for Energy, Environment and Health (CEEH), finansieret af Det 
Strategiske Forskningsråd, hvor fokus var på beregning af sundheds- og miljøeffekter i 
relation til fremtidige energiscenarier. Centret afsluttedes i 2012, men der forventes publi-
ceret flere artikler i 2014 baseret på resultaterne fra centeret bl.a. med udgangspunkt i 
resultaterne fra EVA-systemet (Economic Valuation of Air pollution). Arbejdet med videre-
udvikling af EVA-modelsystemet og brugen af resultater til beslutningsstøtte fortsættes i 
2014. Det er planlagt, at EVA-systemet dels skal videreudvikles til højere opløsning over 
Danmark (1 km x 1 km mod tidligere 17 km x 17 km), dels skal køres over flere årtier (1990-
2013) for at vurdere udviklingen i helbredseffekter pga. luftforurening. Desuden er det 
planlagt, at Urban Background Modellen (UBM) skal videreudvikles til at dække hele 
Danmark med 1 km x 1 km opløsning. Pt. dækker modellen kun de fire største byer i Dan-
mark. Finansieringen søges igennem flere ansøgninger, bl.a. til Forskningsrådet for Sund-
hed og Sygdom (FSS). 
 
ENVS/DCE har i et konsortium med udenlandske partnere (UWE, TNO, Triple-E m.fl.) vun-
det retten til at byde på projekter under EU-rammekontrakten Framework Contract No. 
ENV.C.3/FRA/2013/0013 – ”Services supporting the evaluation, implementation and 
further development of air quality policies”, som er en 4-årig rammekontrakt på i alt 4 mio. 
€. Der er desuden 2 andre konsortier, der kan byde på de projekter, der udbydes, men det 
er forhåbningen, at ENVS vinder en del af kontrakterne. Den tidligere rammekontrakt på et 
tilsvarende emne for EU-Kommissionen sluttede i 2013. De sidste resultater publiceres i 
2014. 
 
ENVS deltager i en række studier, der belyser helbredseffekter af luftforureninger, hvorved 
rådgivningen inden for dette emne bliver kontinuerligt opdateret. Disse studier omfatter et 
GIS-studie af sammenhængen mellem elektromagnetiske felter fra højspændingslednin-
ger og udvikling af astma i befolkningen – et studie støttet af University of California at Los 
Angeles (UCLA) i USA, og som skal følge op på et amerikansk studie, der har indikeret en 
sammenhæng. Studiet vil blive afsluttet i 2014 og resultaterne forventes publiceret i et 
peer reviewed tidsskrift i 2014. ENVS medvirker i 2014 i et studie af sundhedseffekter rela-
teret til miljøpåvirker i arbejdsmiljøet for medarbejdere på Kastrup lufthavn. Studiet gen-
nemføres under forudsætning af fornøden bevilling fra Kastrup Lufthavn i samarbejde med 
SDU og Bispebjerg Sygehus, og ENVS skal medvirke til beregning af luftforureningspåvirk-
ninger ved bopæl for at kunne korrigere for effekter af disse eksponeringer i forbindelse 
med studiet. ENVS deltager i 2014 i et studie støttet af Novo Nordisk Fonden om den muli-
ge sammenhæng mellem udsættelse for luftforurening og udvikling af brystkræft blandt 
danske kvinder. Studiet koordineres af Københavns Universitet og ENVS’ rolle er at be-
stemme eksponering til luftforurening. 
 
Der er indsendt en ansøgning til Det Frie Forskningsråd – Natur og Univers (FNU) om et 
postdoc-projekt med fokus på global modellering af ozon og partikler. Projektet har til 
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formål at kvantificere den interkontinentale transport af luftforurening, samt udvikling af 
såkaldt invers modellering til re-estimering af emissioner på global skala. 
 
ENVS vil i 2014 afslutte rapporteringen fra partikelprojektet (2011-2014) og som bl.a. har 
omfattet fortsættelse af kontinuerte målinger af partikelantal på H.C. Ørsted Instituttet, 
detaljerede målekampagner med kemiske analyse af en lang række partikelfraktioner, 
modelberegninger af kilderne til partikelforureningen samt modelberegning af udviklings-
tendensen for PM2,5 frem til 2020 og 2025. Projektet har fokus på at opnå en bedre forstå-
else af den kemiske sammensætning af den partikulære luftforurening i byerne. Endvidere 
vil der blive gennemført scenarieberegninger for udviklingstendensen for PM2,5 frem mod 
år 2020 og 2025, hvilket skal ses i relation til fastlæggelsen af EU’s nationale reduktionsmål 
for PM2,5. ENVS er pt. i gang med forhandlinger med Miljøstyrelsen om en fortsættelse af 
partikelprojektet i perioden fra 2014-2016. 
 
Inden for forskningsrådsprojektet DNMARK gennemføres analyser af helbredsmæssige 
effekter af luftbårne udledninger af partikler, gasser og svampesporer fra landbrug og 
ENVS arbejder yderligere på at udbygge disse aktiviteter (se afsnit 4.1.2 og 4.2.3). 
 
I samarbejde med Astma-Allergi Danmark og University of Worcester, UK, videreføres 
forskning om kilder og spredning af allergi-fremkaldende svampesporer i udendørs luft 
under forudsætning af fornøden bevilling. Hypotesen er at identificerbare vegetationstyper 
i nærheden af byerne bidrager med over halvdelen af svampesporer, men at episoder 
med ekstremt høje belastninger kun kan forklares som bidrag af lufttransport over lange 
distancer. Ansøgninger til diverse fonde er under udarbejdelse for at styrke denne forsk-
ningsindsats. 
 
Der foregår en kontinuerlig videreudvikling af Den Danske Eulerske Model (DEHM) til be-
skrivelse af transporten af kviksølv, POP’er og kortlivede drivhuskomponenter specielt til 
Arktis (se også afsnit 5.3.1). Udviklingen af DEHM med fokus på ozon og partikler sker lø-
bende inden for projektet ”Integrerede Modeller”, der er finansieret af salg af prognoser. 
Videreudvikling af DEHM finansieres derudover af en række forskellige projekter, bl.a. 
AMAP, samt kommende ansøgte projekter. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse  
De årlige officielle danske opgørelser af den nationale udledning af forurenende stoffer til 
atmosfæren (emissionsopgørelser) udarbejdes i henhold til de danske forpligtelser i inter-
nationale konventioner og direktiver for Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsmi-
nisteriet. I 2014 forventes det, at der skal bruges ressourcer på at implementere dele af de 
nye rapporteringsguidelines under konventionen om langtransporteret grænseoverskri-
dende luftforurening. Derudover vil der i 2014 blive inkluderet sod (black carbon) som en 
del af den årlige emissionsopgørelse, der bliver rapporteret i 2015. Endelig vil der i 2014 
blive arbejdet på at forbedre emissionsopgørelsen for landbrugssektoren med henblik på 
at forbedre fuldstændigheden af emissionsopgørelsen. Dette arbejde vil inkludere emissi-
oner fra husdyr (NMVOC), jorde (NOx) og markoperationer (partikler). 
 
ENVS beregner årligt ammoniakudledning på bedriftsniveau. De bedrifter, hvor emissionen 
overstiger 10.000 kg/år, registreres årligt og leveres til Miljøstyrelsen som rapporterer til EU's 
Pollution Release and Transfer Registry (PPTR). Desuden beregner ENVS emissionen fra 
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diffuse kilder defineret under ”Pollutant Release and Transfer Register” (PRTR). De diffuse 
emissioner bliver præsenteret på ENVS’ hjemmeside, hvor de opdateres årligt. 
 
På linje med de årlige officielle danske opgørelser af den nationale udledning af forure-
nende stoffer til atmosfæren udarbejder ENVS tilsvarende de årlige officielle danske opgø-
relser af den nationale udledning af drivhusgasser til atmosfæren (emissionsopgørelser) – 
se afsnit 4.2.3. 
 
ENVS varetager den danske luftkvalitetsovervågning og er nationalt referencelaboratori-
um samt nationalt fagdatacenter for luftkvalitet med ansvar for rapportering af luftkvali-
tetsdata til Miljøministeriets styrelser, det Europæiske Miljøagentur mm. I relation til den nye 
luftkvalitetsdatabase videreføres aktiviteterne omkring web-services og luftdata med hen-
blik på at leve op til EU’s nye strategi for datarapportering. Luftkvalitetsovervågningen 
under NOVANA udføres i henhold til programbeskrivelsen 2011-2015 herunder de de-
lelementer, som har fokus på partikulær luftforurening i relation til sundhedseffekter. Som 
nævnt i afsnit 4.2.3.vil en lang række af overvågningsresultaterne fra delprogrammet for 
luft under NOVANA blive præsenteret via Danmarks Miljøportal primo 2014. Det drejer sig 
yderligere om udviklingstendenser for de målte koncentrationer ved målestationerne samt 
om præsentation af modelresultater, hvilket vil omfatte koncentrationer af NO2 på gadeni-
veau og afsætning af bl.a. kvælstof på både lokal og national skala.  
 
DCE er akkrediteret af DANAK i henhold til ISO17025 inden for dataopsamling og analyse 
af luftforurening. Luftkvalitetsovervågningen udføres efter konceptet ”Integreret Monitering 
(IM)”, hvor man kombinerer målinger med beregningsresultater fra transport-kemi-
modeller. Måledata anvendes til vurdering af aktuelle niveauer og trends ved målestatio-
nerne, mens modeldata anvendes til at kortlægge forureningsniveauer på lokaliteter, hvor 
der ikke måles, samt med henblik på at prognosticere udviklingen i forureningsbelastnin-
gen. Endvidere anvendes måle- og modelresultaterne til at analysere effekten af forskelli-
ge reguleringstiltag. 
 
DCE udfører løbende rådgivningsopgaver for Miljøstyrelsen og kommuner og arbejdet 
baseres på den videnopbygning, som er foretaget gennem national og international 
forskning samt tidligere rådgivningsopgaver. Blandt andet har ENVS en lang tradition for 
forskning, udvikling, test og anvendelse af luftkvalitetsmodeller på alle skalaer - fra hemi-
sfærisk skala og ned til enkelte bygader og spredning af luftbåren forurening fra f.eks. 
trafik, industrivirksomheder, kraftværker eller landbrugsbedrifter. Desuden forskes der inden 
for integrerede modelsystemer, hvor luftforureningsmodellerne er koblet til effektmodeller 
for f.eks. sundhed og relateret økonomisk værdisætning. Der forventes opgaver blandt 
andet for Miljøstyrelsen og kommuner inden for dette område i 2014. 
 
ENVS deltager i et projekt under Nordisk Ministerråd omkring forbedring af emissionsopgø-
relserne for kortlivede drivhusgasser. Arbejdet, som startede i2013, fortsætter i 2014, og 
inkluderer en kortlægning af eksisterende viden, identifikation af videnshuller og efterføl-
gende prioritering af et måleprogram i de nordiske lande. 
 
ENVS deltager i EU-rammekontrakten ”Air Quality Governance in the ENPI East Countries - 
AIR-Q-GOV” med formålet at opbygge beslutningsstøttesystemer for byplanlægning i syv 
østeuropæiske lande mht. luftforurening baseret på det integrerede modelsystem THOR 
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(se også afsnit 4.2.3). I 2014 skal systemet implementeres i Armenien, Azerbaijan, Hvide-
rusland, Georgien, Moldova, Rusland og Ukraine.  
 
Luftforureningsmodellen OML benyttes til en lang række opgaver, der knytter sig til myn-
dighedsregulering af luftforurening i Danmark, specielt i forbindelse med Luftvejledningen 
og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Modellen benyttes af flere hundre-
de danske brugere fra såvel myndigheder som private virksomheder og rådgivere. ENVS 
vedligeholder og udbygger løbende modellen. Desuden udføres rådgivningsopgaver, 
hvor OML ønskes benyttet til opgaver, der ligger ud over de rutinemæssige. Denne aktivitet 
foregår løbende og fortsætter i 2014 under forudsætning af fornøden finansiering bl.a. 
gennem nævnte rådgivningsopgaver. 
 
ENVS står for den atmosfæriske del af AMAP-programmet som omfatter overvågning af 
traditionelle luftforureningskomponenter som ozon og kvælstofoxider men har også et 
særligt fokusområde omkring kviksølv. Kviksølv-studierne understøttes desuden af midler 
fra DANCEA-projektet KUMAK samt EU FP7-projektet Global Mercury Observation System 
(GMOS) (se yderligere information i afsnit 5.3.1).  
 
Videnformidling 
ENVS deltager i ”Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Miljø og Sundhed” og bidra-
ger løbende med indlæg i udvalgets populærvidenskabelige fagblad ”Miljø og Sundhed”, 
samt deltager i planlægning og arrangement af videnskabelige seminarer. Endvidere er 
der i forbindelse med overvågningsprogrammet en række aktiviteter omkring formidling af 
viden om luftkvaliteten i Danmark.  
 
Borgere bistås løbende i forhold til diverse problemstillinger relateret til luftkvalitet – det kan 
være omkring luftkvalitetsbelastningen ved en adresse i forbindelse med boligkøb, luftfor-
ureningsudsættelse i forbindelse med transport mellem bolig og arbejdsplads, samt place-
ring af institutioner set i relation til luftforureningsbelastning og set i sammengæng med 
faktorer som f.eks. sygelighed i familien etc.  
 
ENVS supporterer brugere af luftforureningsmodellen OML, arrangerer kurser for brugere 
samt vedligeholder og udbygger modellen.  
 
I 2014 vil et internet-baseret og interaktivt website ”Luften på din Vej” for trafikal luftforure-
ning på gadeniveau blive tilgængeligt med det formål at give befolkning, myndigheder 
m.fl. mulighed for nemt og hurtigt at få oplysninger om luftforureningsniveauet på et vilkår-
ligt sted i Danmark. ENVS har ultimo 2013 taget kontakt til Miljøstyrelsen med henblik på at 
sikre den fremtidige drift af systemet for eksempel i forbindelse med NOVANA.  
 
De landsdækkende ozonprognoser fortsætter. Desuden har ENVS udviklet et unikt progno-
sesystem for luftforurening fra europæisk skala ned til gaderum i byerne. Instituttet leverer 
fire gange i døgnet 3-døgnsprognoser til Københavns Kommune for ”luftudsigten” på ud-
valgte gadestrækninger. Der er planer om at udvide luftforureningsprognoserne med par-
tikler i 2014 ligeledes i samarbejde med Københavns Kommune.  
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5.2 Risikovurdering af miljørelaterede belastninger og nye teknologier 

Gennem en række forskningsprojekter undersøges effekter og afledte risici ved spredning 
af en række miljøfremmede stoffer (herunder også nanomaterialer og pesticider) på land 
og i vand, samt risici forbundet med udsætning af genetisk modificerede mikroorganismer 
og planter i miljøet. Der er stigende fokus på organiske kontaminanters omdannelsespro-
cesser i miljø, biota og i tekniske processer herunder nedbrydningsprodukter, deres skæb-
ne og effekter. Dette er betydningsfuldt, fordi der opdages flere og flere tilfælde, hvor ned-
brydningsprodukterne er mere toksiske end udgangsstofferne. Nedbrydningsprodukterne 
kan også have mere problematiske egenskaber hvad angår persistens eller mobilitet i 
miljøet. Videnbehovet inden for mikrobiologi og kemi er stort, fordi man ikke i forvejen 
kender metabolitterne og deres egenskaber, og fordi der løbende kommer nye stoffer på 
markedet. Endvidere giver en optimering af tekniske og biologiske processer mulighed for 
at reducere emissioner. Forskning i mikrobiel økologi omfatter mikroorganismers nedbryd-
ning af miljøfremmede stoffer og dermed bioremediering af forureninger. Der fokuseres på 
olie/tjære stoffer samt pesticider, som er to problematiske stofgrupper med negative på-
virkninger af miljøtilstanden. Videnopbygning inden for dette område er derfor af betyd-
ning for miljøforvaltning specielt inden for det terrestriske område.  
Endvidere omfatter forskningen risikovurdering af anvendelse af mikroorganismer inkl. 
genmodificerede) i miljøet til bl.a. nedbrydning af miljøfremmede stoffer, som mikrobiolo-
giske bekæmpelsesmidler og til understøttelse af økosystemtjenester, herunder biodiversi-
tet og jordkvalitet. Den opnåede viden inden for forskningsområdet understøtter eksem-
pelvis EU´s kemikalielovgivning, REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals), EU’s Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider samt EU's ud-
sætningsdirektiv og mærkningsregler for produkter med GMO-materiale. 

5.2.1 Effekter og risikovurdering af miljøfremmede stoffer, bioteknologi og grøn tekno-
logi 

Forskning 
Forskningen inden for biociders belastning af miljøet fortsætter, idet der er opnået bevilling 
til to projekter under Pesticidforskningsfonden: ”PICT-RISK: Evaluering af PICT som en øko-
logisk relevant effekt- og eksponeringsindikator for risikovurdering af biocider” har til for-
mål at udvikle og teste et nyt koncept til at teste økologiske skadevirkninger af biocider i 
jordmiljøet, baseret på anvendelsen af komplekse mikrobielle samfund som indikatorer for 
jordmiljøets tilstand mhp. resistensudvikling for udvalgte biocider, artssammensætning og 
økosystemfunktioner. Biocidernes effekter vil også blive sammenholdt med stoffernes ke-
miske skæbne i jordmiljøet. ENVS’ bidrag omhandler nedbrydningskinetik og –produkter af  
biocider i jord. Projektet er i samarbejde med KU og Lund Universitet. Projektet vil generere 
viden som kan bidrage til udvikling af risikovurderingsværktøjer, hvilket er relevant for Mil-
jøstyrelsen som myndighed. I det andet projekt: "Biocider i urbane søer – effekt og skæbne" 
skal undersøges, hvordan biocidbelastning fra regnafstrømning i byerne påvirker urbane 
søers økologiske tilstand herunder den følgende belastning af den bynære recipient, søer-
ne afleder til. Som en del af projektet vil skæbne og nedbrydning af biocider i søerne blive 
undersøgt. ENVS’ bidrag er bestemmelse af biociders nedbrydningsprocesser og nedbryg-
ningsprodukter på sporstofniveau. Projektet er et samarbejde med AAU. Projektet vil gene-
rere viden om den økologiske tilstand i urbane søer som følge af øgede mængder regn-
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vand i byområder, som er en problemstilling ifm. klimatilpasning. Det vil kunne bidrage til 
beslutningsværktøjer til myndigheder for håndteringen af regnvand. Forskningen i begge 
projekter understøtter endvidere EU’s biociddirektiv. For begge projekter vil de primære 
aktiviteter for ENVS ligge i 2015 og 2016 og vil tilsammen finansiere en postdoc. 
 
Projektet ”Advanced water purification using bio-inorganic nanocatalysts and soil filters” er 
et AU Ideas Pilotcenter finansieret af AU og foregår i samarbejde med iNANO, AU i perio-
den 2012-2015.  Projektet skal udvikle nye rensningsteknologier baseret på en kombinati-
on af bio-uorganiske nanokatalysatorer (naturligt dannede metaloxider), jordfiltre og rhi-
zomefiltre (filtre af jordstængler og rødder).  I første omgang skal der generes viden om de 
relevante mekanismer for nedbrydning af de ovennævnte stoffer ved disse metoder og 
senere om metodernes effektivitet. I dette projekt forskes der i innovative teknologier til at 
nedbryde organiske mikroforureninger såsom lægemidler, biocider og flammehæmmere 
fra renset spildevand. Der er speciel fokus på enantiomer-specifikke nedbrydningsproces-
ser af lægemidler og biocider, da det for mange lægemidler og biocider kun er den ene 
enantiomer af stoffet, som har den ønskede effekt. Transformationsprocesser i sediment vil 
også blive undersøgt.  Der er i alt tilknyttet tre ph.d.-studerende og en postdoc.  Projektet vil 
bidrage med udvikling af teknikker inden for spildevandsrensning, så renseanlæg kan 
møde kommende udfordringer mht. forbedret fjernelse af miljøfarlige stoffer, som traditio-
nelle renseanlæg pt. ikke kan og, som vil blive et stigende krav fremover. 
 
Biofilmreaktorers kapacitet til at nedbryde og fjerne lægemidler i hospitalsspildevand 
bliver undersøgt i spildevand fra Aarhus Universitetshospital i samarbejde med DTU og DTI, 
hvor sidstnævnte er projektleder. Projektet ”Miljø og energieffektiv rensning af miljøfrem-
mede stoffer i særlig belastet spildevand” (2013-2014) sigter på at udvikle en mere effek-
tiv rensning af hospitalsspildevand med fokus på lægemidler. ENVS’ bidrag er bestemmel-
se af lægemidler og deres nedbrydningsprodukter. Projektet finansieres af det Miljøtekni-
ske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og bidrager til at dække et generelt 
behov for udvikling af teknologier, som kan håndtere den specielle type spildevand, som 
kommer fra sygehuse.  
 
Perfluorerede stoffer (PFC) er en relativ ny antropogen stofgruppe som i dag findes ud-
bredt i miljøet. PFC har smudsafvisende egenskaber og bruges i alt fra regntøj og rengø-
ringsmidler til teflonpander og emballage. PFC er vist at være sundhedsskadelige. Projek-
tet FETOTOX (2012-2015) omhandler eksponering af gravide kvinder til kemiske stoffer og 
disses effekter på fosterudviklingen. Arbejdet indebærer måling af PFC i bl.a. serum. I 2014 
– 2015 vil der blive foretaget måling af ca. 500 prøver fra ABB (Aarhus Biobank). Projektet 
gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital i Skejby samt Institut for Folke-
sundhed, AU og er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. Ydermere undersøges i et 
projekt finansieret af DANCEA PFC i serum i en grønlandsk kohorte. Projektet sker i samar-
bejde med Institut for Folkesundhed, AU og foregår udelukkende i 2014. Ovenstående to 
projekter vil bidrage til at understrege nødvendigheden af økotoksikologisk risikovurdering 
ved introduktion af nye stoffer samt give ny viden om menneskers eksponering til disse 
stoffer. 
 
Projektet NO FLAME har opnået en bevilling fra Det Frie Forskningsråd - Teknologi og Pro-
duktion (FTP) vedr. nye bromerede flammehæmmere, som i stigende grad erstatter udfa-
sede flammehæmmere. Projektet skal undersøge eksponeringsvejene til mennesker fra 
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afdampning fra bygningsmaterialer, ophobning i støv, optagelse gennem huden og ak-
kumuleringen i kroppen. Dette undersøges ved at måle de nye flammehæmmere i mo-
dermælk. Projektet, som primært finansierer en postdoc, er et samarbejdsprojekt mellem 
AAU (projektleder), KU, SDU og Boston University. ENVS bidrager til projektet gennem ana-
lysemetoder til de nye flammehæmmere og til den samlede vurdering af eksponeringen. I 
2014 skal ENVS analysere en række modermælksprøver, der er indsamlet under et tidlige-
re projekt. Projektet løber i 2014-2015, og der vil i 2014 efter opfordring blive søgt om yder-
ligere finansiering fra FTP.  Projektet understøtter MST’s erklærede behov for viden om 
denne ”nye” stofgruppes eksponering til mennesker og sundhedsmæssige betydning. 
 
Projektet MODUM (2013-2016), som er finansieret af NATO, omhandler kemiske kampstof-
fer. Formålet er at etablere et moniteringsnetværk for de eksisterende dumpsites af kemi-
ske våben i Østersøen. ENVS’ bidrag er undersøgelse af økotoksikologiske effekter af 
kampstofferne og deres nedbrydningsprodukter. Projektet foregår i samarbejde med syv 
andre lande omkring Østersøen (Sverige, Finland, Polen, Litauen, Letland, Rusland og Tysk-
land). Det er planlagt, at to til tre specialestuderende skal arbejde på projektet. I 2014 vil 
der være fokus på indsamling af økotoksikologiske data og opstart af økologiske tests. 
Projektet vil skabe et vigtigt netværk for Danmark ifm. håndtering af kemiske våben og 
lignende problemstillinger og demonstrerer og anvender samtidig det økotoksikologiske 
beredskab, der er til stede i ENVS.  
 
Projektet om Human sundhed og ammunition på øen Vieques i Puerto Rico, USA, finansie-
ret af Green Cross Switzerland, er blevet udvidet. Vieques er i 60 år blevet brugt som test-
område for konventionel ammunition, og beboerne mener, de har forhøjede sygdoms-
mønstre som følge heraf, herunder forhøjet cancer-risiko. ENVS skal i samarbejde med 
myndighederne i Puerto Rico og den amerikanske CDC/ATSDR kortlægge, om der er for-
højet kræftforekomst på øen, samt kortlægge og kvantificere eksponeringsveje fra miljø til 
menneske som følge af aktiviteterne. I 2014 vil sundhedsregistre fra området blive gen-
nemgået og sammenlignet med andre. I første omgang vil der være fokus på kræftfore-
komst hos børn som en særlig følsom gruppe. Projektet løber i 2014-2015. Der forventes 
minimum en videnskabelig artikel. Projektet anvender og demonstrerer ENVS’ beredskab i 
forhold til at kortlægge sammenhæng mellem humane eksponeringsveje og effekter, 
hvilket også kan være relevant på nationalt niveau. 
 
Passive samplere vil blive evalueret som en alternativ eller supplerende metode til måling 
af semivolatile POP’er (persistente organiske stoffer) i det arktiske miljø. De passive sam-
plere blev opsat på Station Nord i 2013 og skal efterfølgende analyseres i 2014 og sam-
menlignes med traditionelle prøvetagningsmetoder. Projektet er finansieret af DANCEA og 
løber i 2013-2014. På sigt kan sådanne passive samplere være en mere omkostningsef-
fektiv og præcis metode i den nationale overvågning. 
  
Inden for bioremediering og tilgængelighed af POP’er forskes der i anvendelse af mikro-
organismer til nedbrydning af pesticider i jord og det terræn-nære grundvand i et ph.d.-
projekt (2011-2014) under Det Strategiske Forskningsrådsprojekt MIRESOWA. Projektet 
udføres i samarbejde med forskergrupper fra bl.a. GEUS, KU, DTU, AU (Institut for Agroøko-
logi), Maribo Seed og Krüger A/S. I projektet indgår desuden Miljøstyrelsen og Region Sjæl-
land. I projektet undersøges effekten af iltmangel på pesticidnedbrydningen, samt mulig-
hederne for at forøge nedbrydningsraterne ved tilførsel af nitrat, som en del bakterier kan 
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bruge som elektronacceptor i stedet for ilt. Som et spin-off fra ph.d.-projektet har ENVS 
modtaget en bevilling fra Miljøstyrelsens Teknologipulje til at udføre et feltforsøg for Region 
Sjælland i samarbejde med Orbicon A/S. Undersøgelsen foretages ved Skelstofte Gaard, 
der huser en persistent forurening med en række phenoxysyrer. Kontamineringen forsøges 
afhjulpet ved kontinuert at tilføre ilt og dedikerede nedbryderbakterier til punktkilden. 
ENVS står desuden for detektion af bakteriernes overlevelse og transport i jordsystemet, 
samt bakteriel ekspression af specifikke nedbryder-gener. Resultaterne vil på sigt bidrage 
til udviklingen af bæredygtige og kosteffektive oprensningsteknologier. Samtidig skabes 
videngrundlag for, hvordan man bedst kan monitere effekten af remedieringstiltag under 
feltvilkår vha. genetiske biomarkører. 
 
Et ph.d.-projekt vedrørende metoder til påvirkning af mobilitet og nedbrydelighed af tjæ-
restoffer ved tilføjelse af jordforbedrende materialer er afsluttet i oktober 2012. Projektet 
var en del af REMTEC (finansieret af Det Strategiske Forskningsråd). Resultaterne viser, at 
tilførsel af jordforbedrende materialer (f.eks. biochar) til forurenet jord reducerer mobilite-
ten af tjærestoffer uden samtidigt at reducere den mikrobiologiske nedbrydning. I løbet af 
2014 vil de sidste resultater blive publiceret i peer-reviewed tidskrifter. Den nye viden an-
vendes i forbindelse med grøn omstilling, især brug af biomasse til energiproduktion, hvor 
anvendelse af aske fra pyrolyse og forgasning som gødning vil kræve risikovurdering for 
effekt på jordkvalitet samt nedbrydning og binding af tjærestoffer. Dette vil være vigtigt 
input til håndtering af forurenet jord. 
 
Inden for samme område blev der i 2010 igangsat et EU-projekt (MAGICPAH) koordineret 
af HZI (D) og med bl.a. DTU og PEER-partneren UFZ som samarbejdspartnere. Her under-
søges bl.a. (1) omfang og pathways for mikrobiel nedbrydning af tjærestoffer ved meget 
lave koncentrationer i jord og vand ved anvendelse af passiv dosering og (2) potentiel 
nyttiggørelse af de undersøgte nedbrydningsveje som bioteknologiske redskaber i helt 
andre anvendelsesområder, f.eks. til industriel produktion eller farmakologi. I relation til 
sidstnævnte område er potentialet for anvendelse af metabolitter fra nedbrydning af 
azaarener som byggesten for syntese af nye kemoterapeutika eller antibiotika blevet un-
dersøgt i 2013. Projektet afsluttes i 2014, hvor resultaterne forventes publiceret i en eller to 
artikler i peer-reviewed tidskrifter. Den nye viden vil indgå i vurdering af grøn omstilling, 
f.eks. brug af biomasse til energiproduktion og mulighederne for anvendelse af affald, der 
indeholder tjærestoffer, som gødning.  
 
Inden for området vedrørende patogene mikroorganismer i miljøet afsluttes ph.d.-projektet 
”Forekomst og karakterisering af virulensgener i miljøet” i 2014. Projektet, der er finansieret 
af AU og forskerskolen RECETO, gennemføres i samarbejde med AU Health. Projektet har 
bidraget væsentligt til forståelsen af forekomsten af virulensfaktorer i miljøet ved at belyse 
deres almindelige udbredelse i miljøet og blandt mange forskellige grupper af bakterier. 
De vil blive benyttet til at udbygge samarbejdet med AU Health og vil danne udgangs-
punkt for nye projektansøgninger, hvor der vil blive arbejdet videre med virulensfaktorers 
betydning i miljøet under anvendelse af next-generation sekventerings-teknikker.    
 
I samarbejde med Technical University, Wuhan, Kina arbejdes med karakterisering af 
bakterier, der kan forårsage opkastninger, og som oprindeligt blev isoleret fra jord og fø-
devarer i Kina. Mulighederne for videreførelse af dette samarbejde vil blive diskuteret un-
der et forskningsophold i Kina ultimo 2013 finansieret af Technical University, Wuhan. I 



BESKYTTE BORGERNE MOD MILJØRELATEREDE BELASTNINGER OG RISICI FOR DERES SUNDHED OG TRIVSEL

  

 

 

  

73 

samarbejde med KU er desuden blevet karakteriseret bakterier, der besidder Bacillus an-
thrax-lignende karakterer. Bakterierne er isoleret fra traditionelle afrikanske fødevarer i et 
tidligere projekt. Bakterier og gener, der koder for en ny gruppe af binære poreformede 
toksiner, er karakteriseret. I 2014 vil disse data blive søgt publiceret i en peer reviewed 
artikel Dette er relevant for miljømæssig risikovurdering ved anvendelse af mikrobiologiske 
bekæmpelsesmidler. Et samarbejde omkring disse B. anthrax-lignende bakterier vil i 2014 
blive etableret med forskningsgrupper i Berlin og München. Disse samarbejder vil blive 
forsøgt styrket via en ansøgning til højteknologi-fonden i 2014. 
 
Inden for samme område ansøges løbende om netværk og forskningsprojekter til studier 
af interaktioner mellem bakterier og invertebrater. I forhold til mikrobiologiske bekæmpel-
sesmidler deltager ENVS i et projekt finansieret af Sveriges Forskningsråd og koordineret af 
Sveriges Landbruks Universitet (Uppsala) (2012-2014), hvor skæbne og forekomst af bak-
teriearten Bacillus thuringiensis, som kan anvendes til bekæmpelse af stikmyg, undersøges. 
Specielt udvikles detektionsmetoder til kvantificering af bakterien, der findes i bekæmpel-
sesmidlet Vectobac, og metoderne vil blive anvendt til at undersøge bakteriens populati-
onsdynamik i svenske vådområder. Dette projekt knytter sig til undersøgelser over fore-
komst og skæbne af B. thuringiensis i danske miljøer, hvor resultater vil finde anvendelse i 
risikovurderingen. Teknikker og metoder udviklet i dette projekt vil endvidere blive anvendt 
i et studie af gartneriarbejderes eksponering til B. thuringiensis i danske gartnerier og sund-
hedseffekter heraf i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
under forudsætning af fornøden bevilling fra Pesticidforskningsfonden, der er ansøgt i 
december 2013. 
 
Inden for mikrobiologi og bioteknologi vil en protokol for et systematisk review af effekter 
af genetisk modificerede planter på jordens mikroflora blive udgivet i 2014. De genetisk 
modificerede planter er modificerede til at være insekt-resistente ved indsættelse af cry-
gener fra Bacillus thuringiensis, som koder for proteiner, der har toksisk effekt overfor visse 
insekter. Samtidigt arbejdes der med at vurdere hvorledes viden om cry-toksinernes virk-
ningsmekanisme i en større udstrækning kan inddrages i risikovurderingen. Dette er et 
resultat af arbejdet i FP7-projektet Grace (2012-2015) og udføres i et samarbejde mellem 
ENVS og BIOS. 
 
EU-projektet EcoFINDERS er startet i begyndelsen af 2011 og afsluttes ultimo 2014 (også 
omtalt under afsnit 3.1.1 og 4.1.2). Projektet koordineres af INRA (F) og har 23 partnere, 
heriblandt PEER-partnerne CEH, JRC og Alterra. Projektets formål er at understøtte bære-
dygtig anvendelse af Europas jorde specielt med henblik på at sikre jordens biodiversitet, 
udvikle indikatorer for overvågning af denne, samt øge forståelsen af biodiversitetens 
betydning for jordens funktioner og jorden som leverandør af økosystemtjenester. Resulta-
terne forventes at være af stor betydning for EU’s planlagte jordrammedirektiv. ENVS’ an-
del i projektet, udover at være ansvarlig for videnspredning af EU-projektet, er at udvikle 
og teste standardiserede indikatorer for mikrobiel funktionel diversitet samt validere indi-
katorer for biodiversitet af forskellige trofiske niveauer af jordlevende organismer. I 2014 vil 
data fra omfattende undersøgelser af jordprøver fra forskellige lokaliteter i Europa blive 
analyseret og publiceret, hvilket inden for projektet vil lede til anbefalinger om bioindikato-
rer af biodiversitet i jord. Området er styrket ved tilknytning af 2 ph.d.-studerende finansie-
ret af EU Initial Training Network Trainbiodiverse (’Training for functional soil microorga-
nism biodiversity’), som er koordineret af KU og har 10 EU-partnere. Forskningen vil tilveje-
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bringe viden om organismer og funktioner, der understøtter økosystemtjenester og endvi-
dere belyser problemstillinger omkring patogene mikroorganismers overlevelse i miljøet i 
interaktion med protozoer. 
 
Primo 2014 afsluttes endvidere det strategiske DCE-projekt ECOSYS (Ecosystem Services 
og integreret arealforvaltning) med deltagelse af en mikrobiologisk forsker, specifikt med 
input om dyrkningssystemers betydning for jordens mikrobielle samfund og kulstofbinding 
(yderligere information under afsnit 4.1.2). Gennem deltagelse i dette projekt vil data og 
viden om mikroorganismers betydning for stofomsætning blive nyttiggjort og bidrage til 
modeludviklingen. 
 
Tilsammen vil de fire ovenstående projekter opbygge viden om jordens biologiske diversi-
tet og dennes betydning for udvalgte økosystemtjenester, samt tilvejebringe værktøjer til 
monitering af mikrobiologisk diversitet i jord. 
 
Området molekylær mikrobiel økologi styrkes i 2014 med ansættelse af en professor med 
fokus på ”emergent infectious diseases” og genoverførsel ved anvendelse af next-
generation sequencing og andre avancerede molekylære teknikker til detektion af mikro-
organismers tilstedeværelse og aktivitet i miljøet. Dette vil tilvejebringe en betydelig styr-
kelse inden for igangværende forskning, som mikrobielle økosystemtjenester, mikrobielle 
jordkvalitetsparametre, forekomst og rolle af mikroorganismer i atmosfæren, nedbrydning 
af organiske mikrokontaminanter i miljøet, samt i komposterings-, rensnings- eller biogas-
anlæg.  
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Inden for miljøfremmede stoffer forventes der i præstationsprøvningsprogrammet NEXT 
(National Environmental Xenobioptics Test) at blive afholdt præstationsprøvninger for 
pesticider i drikkevand. Aktiviteten finansieres af de deltagende laboratorier. Aktiviteten vil 
udmunde i to DCE-rapporter i 2014. 
 
Der foretages løbende fingeraftryksanalyser af prøver fra olieforureninger i danske farvan-
de som led i forureningsbekæmpelsen på havområdet ifølge aftale med Forsvarsministe-
riet og Miljøministeriet. Der udsendes typisk 10-15 rapporter om året. 
 
Under det marine NOVANA-program udføres målinger af miljøfremmede stoffer (PAH, 
PCB, Dioxin, PFAS, bromerede flammehæmmere, phenoler og phthalater) i sediment, 
muslinger og fisk. Projektet gennemføres i samarbejde mellem ENVS og BIOS. Ud over at 
indgå i den nationale overvågning vil resultaterne fra de marine målinger blive indrappor-
teret til ICES databasen, hvorfra de kan ekstraheres til brug i andre sammenhænge, bl.a. 
assessment-arbejde i OSPAR- og HELCOM-regi.  
 
AMAP Core 2012/2013, som foregår i et samarbejde mellem ENVS og BIOS, fortsætter i 
2014, da screeningsprojektet om nye kontaminanter med retrospektive undersøgelse af 
nye flammehæmmere er blevet noget forsinket, og fordi der er opnået en ekstrabevilling 
om nye kontaminanter, hvor der skal foretages en retrospektiv tidstrendundersøgelse af 
endosulfan i sæler fra Østgrønland. Projektet er finansieret af DANCEA og afsluttes i 2014. 
Resultaterne fra screeningsprojektet om nye kontaminanter vil resultere i en rapport til 
Miløstyrelsen i 2014. Endvidere vil resultaterne fra AMAP Core samt AMAP-
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ekstrabevillingen om nye kontaminanter, inkl. det nye projekt om en retrospektiv tidstrend 
for endosulfan, indgå i det internationale AMAP Assessment-arbejde, der er planlagt til 
2014-2016.  
 
Projektet ”Risikovurdering af Nord-Stream gasrørledning mellem Rusland og Tyskland”, 
som omhandlede analyse af miljørisikoen ved forstyrrelse af sedimenter indeholdende 
kemiske kampstoffer ud for Bornholm, er afsluttet, og der vil i 2014 blive udarbejdet en 
sammenfattende DCE-rapport omkring risikovurderingen før, under og efter etableringen 
af rørledningen. ENVS’ analyse af miljørisikoen ved forstyrrelse af sedimenter indeholden-
de kemiske kampstoffer ud for Bornholm udgør en delmængde af en større VVM-
undersøgelse, som Rambøll udfører for Nord Stream AG. 
 
Der ydes rådgivning ifm. internationale aktiviteter for Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, her-
under kommentering på OECD-metodeudviklinger, bl.a. omhandlende fiske-embryo-tests 
og chemical mixture toxicity, rådgivning i forbindelse med evaluering af stoffer og stofka-
tegorier under OECD’s high production volume chemicals programme (Cooperative Che-
micals Assessment Meeting (CoCAM)), samt afdækning af vidensbehov for dumpede 
kemiske våben i HELCOM-regi og med-redigering af den seneste HELCOM-MUNI rapport. 
 
Der foregår løbende rådgivning af Miljøstyrelsen omkring biocider samt omkring miljøfarli-
ge organiske stoffer i spildevand. Denne rådgivning er up-to-date og baseret bl.a. på de 
forskellige forskningsaktiviteter inden for emnet.  
 
ENVS bidrager til en rådgivningsopgave for DCA, hvor det vurderes, hvilke oplysninger i 
forhold til spildevandsforurening og herunder forekomst af patogene mikroorganismer, der 
er nødvendige, for at foretage vurdering om tilladelse til skaldyrsfiskeri (primært muslinger) 
i et givent område. Vurderingen tager udgangspunkt i EU-regelsættet om Sanitary Surveys. 
BIOS er projektleder og opgaven afrapporteres som en fælles DCE/DCA rapport i 2014. I 
2014 skal der yderligere foretages konkret survey af en række marine områder med po-
tentiale for skaldyrsfiskeri. 
  
Videnformidling  
Den opbyggede viden vedrørende ”Forekomst og karakterisering af virulensgener i miljø-
et” vil blive populært videnskabeligt formidlet i 2014. Hensigten er at skrive en artikel til 
”Aktuel Naturvidenskab”. 
 
De mikrobiologiske jordkvalitetsindikatorer udviklet og testet i EcoFINDERS vil blive søgt 
publiceret f.eks. i Aktuel Naturvidenskab. 
 
En aftale er blevet indgået med Valent Bioscience, Illinois, USA, som er en af verdens stør-
ste producenter af biopesticider. Aftalen omhandler en bakteriestamme af arten Bacillus 
thuringiensis, som blev isoleret fra miljøet i 1990’erne. Stammen har potentiale for be-
kæmpelse af invertebrater, som hidtil ikke har kunnet bekæmpes med denne bakterieart. 
Valent Bioscience overvejer pt. undersøgelser af potentialet for anvendelse mod snegle. 
Aftalen, som er indgået for perioden november 2009 til november 2014, tillader firmaet at 
undersøge dette potentiale og afsøge de kommercielle muligheder. Brug og kommerciali-
sering af stammen i et biologisk pesticid kræver indgåelse af nye forhandlinger og aftaler. 
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5.2.2 Biologiske effekter af GMP, kemikalier, pesticider og nanopartikler 

Forskning.   
Projektet ”Udvikling af genetisk modificerede cerealier tilpasset fremtidens forhøjede CO2–
niveau” fortsætter i 2014 i samarbejde med Institut for Agroøkologi, AU. I 2014 analyseres 
de sidste data fra undersøgelserne, der er udført med non-GM byg i lysimeterforsøg. Det 
var desværre ikke muligt at opnå tilladelse til at gennemføre forsøg med GMO-afgrøder, 
da det ikke var muligt at etablere den fornødne afskærmning i forhold til pollenspredning. 
Formålet med projektet er at undersøge væsentlige miljøkonsekvenser af GMO-afgrøder, 
der er tilpasset højere CO2-niveauer og dermed fremtidige klimascenarier. Der er tidligere i 
projektet gennemført undersøgelser af effekter på ukrudt og jordbundsleddyr under kon-
trollerede betingelser i væksthus. Projektet er finansieret af NaturErhversstyrelsen. Projektet 
løber i perioden 2010-2014. 
 
Projektet GRACE (GMO Risk Assessment and Communication of Evidence) vil i 2014 leve-
re systematiske reviews af sundhedsmæssige, miljømæssige og socio-økonomiske konse-
kvenser af GM-afgrøder. GRACE’ strategi sigter mod at gå ud over, hvad der hidtil er gjort 
for at skabe overblik over mulige GMO-effekter. Resultaterne vil blive gjort tilgængelige for 
offentligheden via åben adgang til GRACE’ databaser og Collaboration for Environmental 
Evidence (CEE). 
De indsamlede data i de to ovenstående projekter vil blive gjort relevante i forvaltnings-
sammenhæng ved at de systematiske reviews vil præsentere state of the art på en gen-
nemsigtig og inklusiv måde i overensstemmelse med internationale standarder. 
 
I 2012 startede EU-projektet MARINA (4 årigt, 10 mio. €), projektet har af 47 partnere. Pro-
jektet involverer myndigheder, industri og forskningsinstitutioner. MARINA har til formål at 
udvikle europæiske effekt- og risikovurderingsmetoder for vurderingen af nanomaterialer. 
Det inkluderer en vurdering af specifikke materialeegenskaber, eksponeringsfastsættelse, 
giftighedsvurdering, og risikovurdering. Der udvikles nye koncepter, hvor både miljø og 
human sundhed integreres. I 2014 arbejdes der specielt på udviklingen af test-guidelines. 
BIOS leder Miljødelen og en ”work-package” vedr. risikovurdering for miljøet. 
 
I januar 2013 startede EU-projektet MODERN (3 årigt, 1 mio. €). Syv partnere er involveret i 
MODERN, som har til formål at finde og beskrive sammenhænge imellem forskellige na-
nomaterialer og deres miljøeffekter. I 2014 fokuseres der på at opbygge den første version 
af kvalitative og kvantitative modeller, f.eks. strukturelle (QNAR) og ”weight of evidence”-
baserede modeller. BIOS leder udviklingen af værktøjer til at ”ranke” nanomaterialer på 
basis af deres egenskaber og effekter. 
 
I Oktober 2013 startede SUN (4 årigt, 10 mio. €), projektet har af 37 partnere. Projektet 
fokuserer på at udvikle redskaber, der kan estimerer lang-tids effekterne af nanomateria-
ler, som de forekommer i produkter. Der er speciel fokus på at udvikle ”high throughput” 
redskaber, der på kort tid kan give en pålidelig estimering af risici. Projektet involverer 
myndigheder, industri og forskningsinstitutioner. I 2014, fokuseres der på de første trin i at 
udvikle redskaber, der kan forudsige potentielle lang-tids effekter af nanomaterialer. BIOS 
leder udviklingen af de økotoksikologiske effektværktøjer. 
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I Greennanomesh (4 årigt, 3 mio. €) fokuserer projektet på at udvikle nye nanomaterialer til 
brug i brok-implantater. I forbindelse med dette skal der udføres en økotoksikologisk vur-
dering af potentielle miljøkonsekvenser ved af disse nye materialer. Da risikovurdering af 
nanomaterialer er et nyt område, er der behov for at skabe en erfaringsbaseret ramme for, 
hvordan nanomaterialer skal risikovurderes. I 2014 gennemføres en række økotoksikologi-
ske effekter af de ny-udviklede materialer. BIOS leder udviklingen af den økotoksikolo-
giske vurdering.  
 
De ovenstående 4 projekter understøtter udviklingen af europæiske økotoksikologiske test-
guidelines og risikovurderingsredskaber, der kan bruges af Miljøministeriet i forbindelse 
med vurderingen af nanomaterialer. Fælles for alle projekterne er desuden, at de generer 
viden, som kan være med til at definere kommende EU lovgivning på området. 
 
Der gennemføres i 2014 en række projekter fra Miljøstyrelsens pesticidforskningsprogram:   
 
Projektet ”Pesticiders vekselvirkning med kvælstofgødning og jordbearbejdning” fortsættes 
i 2014 med undersøgelser af effekter på jordlevende organismer og økosystem-funktioner” 
(PINT). Projektet udføres i samarbejde med Institut for Agroøkologi, AU. Som en del af pro-
jektet er der nu indsamlet jordbundsprøver i felten gennem to vækstsæsoner ligesom der 
er igangsat et større mesocosm forsøg. Prøveanalyser inkluderer diversitet af såvel den 
mikrobielle aktivitet og diversitet som antallet og diversiteten af jordbundsdyr. 
 
Projektet ”Dybe bioporers arealmæssige forekomst og betydning for pesticidudvaskningen 
mellem jordoverflade og kemiske reduceret grundvandszoner i moræneler” (PESTPORE) 
udføres i samarbejde med PJ-Bluetech og KU-LIFE. PESTPORE afsluttes i 2014 med data-
analyse af makroporer og sprækker og levering af data til DAISY modellering. I projektet er 
det vist, at der findes bioporer ned til 4-5 meters dybde, og det er observeret, at porerne, 
der er af forskellig biologisk oprindelse og alder, er forbundet således, at de sikrer kontakt 
mellem markoverfladen og grundvandet i 5 m’s dybde. De foreløbige resultater fra dette 
feltforsøg har således påvist transportvejene for mobile pesticider fra markoverfladen og 
nedefter. Pesticider vil således havne i de dybe anaerobe horisonter, hvor deres nedbryd-
ning bremses og dette kan give anledning til stabilisering over lang tid. 
 
I projektet ”GENEPEASE: Udvikling af genetiske metoder til vurdering af sideeffekter af 
pesticider på vigtige terrestriske processer i agro-økosystemet” samarbejdes med GEUS, 
KU og VU, Amsterdam, om at udvikle og teste genbaserede metoder (ecotoxicogenomics) 
til måling af pesticiders påvirkning af vigtige processer i landbrugsøkosystemet. Resultater-
ne viser, at microarrays, som afspejler hele springhalens transcriptom og derfor er et omfat-
tende mål for dens stress niveau, er et følsomt redskab til at vurdere jordens kvalitet. Det 
forudses, at microarray platformen således kan bruges inden for OECD’s nye AOP program 
framework: ”Adverse Outcome Pathway (AOP), Molecular Screening and Toxicogenomics” 
og indgå i et nyt paradigme for risikovurdering. 
 
I 2014 afsluttes pesticidforskningsprojektet ”Effekten af glyfosat og kvælstof på plantesam-
fund og jordfauna i terrestriske biotoper ved markkanter” (ECOMARG - 2011-2014). Målet 
med projektet er at blive i stand til at kvantificere og forudsige effekterne af glyfosat og 
kvælstof og deres indbyrdes interaktion i små terrestriske biotoper i landbrugslandet (f.eks. 
hegn og markkanter). Projektet drager nytte af et tiårigt forsøg (”Kaløplottet”), der går ud 
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på at undersøge, hvordan sprøjtemidler (glyfosat) og gødskning (kvælstof) hver for sig og i 
forskellige koncentrationer i kombination påvirker plantesammensætningen i prøvefelter, 
der er manipuleret til at have samme udgangspunkt. I projektet vil der blive fokuseret på 
artsspecifikke egenskaber ved den selekterede vegetation og jordfauna for at opnå mere 
robuste modeller og forudsigelser af effekterne af glyfosat og kvælstof og deres indbyrdes 
interaktion. Resultaterne kan blive relevante for den fremtidige regulering af pesticider, 
f.eks. vil man, baseret på resultaterne af dette projekt, kunne foretage økonomiske bereg-
ninger af de forskellige ”ecosystem services” ved forskellige dyrkningsscenarier. Feltarbej-
det blev afsluttet i 2013 og modelleringen af interaktionerne mellem dyr og planter vil 
fortsætte ind i 2014 og indgå i den samlede rapportering. De foreløbige resultater viser en 
kraftig selektion på planternes generelle egenskaber, f.eks. tykkelsen af blade og tørstof-
indholdet i blade, samt at glyfosat tydeligt forsinkede blomstringen på to insektbestøvede 
plantearter. 
 
Pesticidforskningsprojektet ”Pesticider og humlebier: Effekter på overlevelse, reproduktion 
og adfærd samt betydningen af sult og parasitter” (2013 – 2016) har til formål at undersø-
ge, hvordan sprøjtemidler påvirker humlebier, dels når humlebierne kun udsættes for sprøj-
temidler, og dels når de samtidig udsættes for andre negative påvirkninger som sult og 
parasitter. I 2014 udføres der undersøgelser af pesticideffekter på humlebier i lab, semifelt 
og felt. Projektet afsluttes med en rapport i 2016. 
 
I et tidligere projekt gennemført i Vestafrika blev der udarbejdet et beslutningsstøttesystem 
med henblik på at understøtte en bæredygtig anvendelse af sprøjtemidler ved bekæm-
pelse af græshopper. BIOS ønsker at videreudvikle dette redskab til at dække lande i Øst-
afrika. På nuværende tidspunkt pågår forhandlinger med de danske repræsentationer i 
Burkina Faso og Niger. Endvidere er redskabet udvalgt til at indgå i et projekt, hvor DMI 
indgår sammen med AGRYMET i Niger. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Risikovurdering af genetisk modificerede organismer samt rådgivning (Miljøstyrelsen) om 
risikovurdering af kemiske stoffer fortsætter. Arbejdsopgaverne omfatter kommentering og 
vurdering af danske og andre EU-landes markedsføringsansøgninger samt faglig rådgiv-
ning og støtte til Miljøstyrelsen og Miljøministeriet. Der udarbejdes årligt en rapport for Miljø-
styrelsen, der beskriver de aktuelle tendenser for risikovurderingen og anvendelsen af 
genmodificerede planter. Arbejdet omfatter vurderinger af arter med en række forskellige 
egenskaber, herunder også sammensætning af disse egenskaber i en enkelt afgrøde. 
Vurderingen består dels af en generel vurdering af, hvilke miljømæssige problemer disse 
egenskaber kan give anledning til. Herunder vurderes sandsynligheden for, at en række 
miljømæssigt uønskede hændelser vil indtræffe. Dertil kommer, at vurderingen specifikt 
inddrager danske forhold, f.eks. den måde naturen i Danmark optræder i en mosaik af 
natur og landbrugsområder mellem hinanden. Dette har bl.a. ført til, at overgangen fra 
dyrket område til naturområde inddrages i vurderingen, hvorved der bedre kan tages 
hensyn til sjældne dyr og planter i sådanne områder ved en eventuel kommende dyrkning 
af GMO i Danmark. I en nær fremtid forventes det, at der kommer planter, som har egen-
skaber, der dels er nyttige for miljøet ved bedre næringsstofudnyttelse, dels for landman-
den, der kan spare dyr kunstgødning. Men sådanne planter udgør ligesom planter, der er 
tilpasset fremtidens ændrede klimatiske forhold, også en ændret og ny risiko for, at der kan 
ske en påvirkning af miljøet. Gennem videnopbygning og projekter, som f.eks. projektet 
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”Udvikling af genetisk modificerede cerealier tilpasset fremtidens forhøjede CO2–niveau” 
beskrevet under ”Forskning” ovenfor, opretholder DCE en parathed til at kunne vurdere 
ikke bare de aktuelle GMO’er, der har kombinationer af mange forskellige egenskaber, 
men også en parathed til at kunne vurdere anden-generations-GMO’erne, som ligger i 
pipeline hos de firmaer, som udvikler de nye GMO’er. Desuden indgår dansk og internatio-
nal kommunikation omkring udsætninger samt deltagelse i relevante EU-sammenhænge. 
 
Der bidrages til udviklingen af internationale guidelines og risikovurderingskoncepter i 
forhold til vurderingen af nanopartikler både i Nordisk, EU- og OECD-regi. DCE er ligeledes 
medlem af både ”Miljøstyrelsens dialogforum for plantebeskyttelsesmidler” og ”Miljøstyrel-
sens rådgivende udvalg for pesticidforskning”. 
 
Med ophæng i rådgivning til Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og NaturErhvervsstyrelsen 
bidrager DCE til evalueringen af konkrete godkendelses- og risikovurderingssager i EU 
f.eks. i forhold til ECHA (European Chemical Agency), EMA (European Medicinal Agency) 
og DG SANCO. Miljøstyrelsen er således blevet rådgivet i forbindelsen med miljøvurderin-
ger af en række metaller i forhold til ECHA, Sundhedsstyrelsen og det Europæiske Læge-
middelagentur er blevet rådgivet i sager om lægemidler og NaturErhvervsstyrelsen i sager 
om følgestoffer i handelsgødning. Endelig deltager BIOS i en EU-baseret ekspertgruppe, 
der for EFSA (European Food Safety Agency) arbejder med en ny guideline til brug for 
miljøgodkendelse af pesticider. Der forventes aktiviteter inden for alle områder også i de 
kommende år. 
 
Videnformidling 
Der vil blive udgivet faglige rapporter for de bekæmpelsesmiddelforskningsprojekter, der 
afsluttes i 2014. Desuden udkommer der en rapport om behandlede forsøgsudsætninger 
og markedsføringssager af genmodificerede planter i 2012. Endelig udgives en rapport 
om Tetraploidi som metode til indeslutning af GMO. 

5.2.3 Miljøfarlige stoffer i marine miljøer, herunder effekter af langtransporteret forure-
ning (Arktis) 

Forskning 
Omfattende arbejde er over de sidste 20-30 år gennemført på topprædatorer vedr. miljø-
fremmede stoffer og deres effekter. Dette har bl.a. tilvejebragt en tidstrend, der dækker de 
sidste 30 år, som er blevet præsenteret i forbindelse med AMAP Assessments (som formid-
ling til Arktisk Råd) og i et omfattende antal videnskabelige artikler samt været brugt i in-
ternationale organer vedr. konventionsarbejde for at begrænse den grænseoverskridende 
forurening (Stockholm Konvention, LRTARP, UNEP mv). Specielt arbejdet med isbjørne, 
sæler, rovfugle, spækhuggere og andre tandhvaler har tilvejebragt unikke oplysninger 
vedr. effekten af forurening på dyrelivet samt den menneskeskabte udledning af giftige 
stoffer på den nordlige halvkugle og ikke mindst belyst den humane eksponeringsvinkel. 
BIOS har haft en ledende funktion i AMAP Assessment-arbejdet vedr. tungmetaller og 
POP’er (persistent organic pollutants) og disses effekter og tidsmæssige og geografiske 
trends. BIOS har ligeledes taget initiativ til at samle effektgrupper i Arktis (AURORAE) be-
stående af forskere fra Europa og Nordamerika. Projekterne er bl.a. finansieret af DANCEA, 
en række forskningsråd samt private fonde. Igangværende arbejder indbefatter kobling af 
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kontaminantniveauer og effekter til klimavariable, en global effektvurdering på isbjørne 
samt påvirkning af den bevægelsesmæssige adfærd. Ligeledes er der igangsat undersø-
gelser af spækhugger, den humane konsum af disse samt miljøbelastningen af en række 
rovfugle. Endelig har DANCEA bevilget støtte til fortsættelse den danske del af AMAPs 
CORE program og AUs deltagelse i AMAPs forestående POP-assessment. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse (rådgivning, overvågning, data) 
Rådgivningen ift. Miljøministeriet i 2014-15 vil - udover videnopbygning og generel råd-
givning vedr. kontaminanter, forbrugerprodukter og processer – omfatter analyser og rap-
portering om miljøfarlige stoffer og deres effekter i de åbne danske farvande i sammen-
hæng med den løbende overvågning.  Som en del af den løbende metodeudvikling og 
kvalitetssikring forestår DCE forskningsbaseret og operationel metodeudvikling for dette 
område.  
 
I AMAP Core 2014-15, som varetages i et samarbejde mellem BIOS og ENVS samt en 
række nationale og internationale samarbejdspartnere, undersøges niveauer af forure-
nende stoffer i atmosfæren og i nøglearter, bl.a. fjeldørred, ringsæl og isbjørne, fra Øst- og 
Vestgrønland over tid. I 2014 vil indsamlingerne af biologiske prøver blive foretaget, mens 
hovedparten af de kemiske analyser vil blive foretaget i 2015. Desuden indgår screening 
for niveauer i nøglearter af såkaldte ”nye” kontaminanter såsom forskellige brommerede 
flammehæmmere. I 2014 vil der ligeledes blive påbegyndt et opdateret AMAP asses-
sment af POP’er og deres effekter på dyr, som forventes afsluttet i 2015 og 2016.  Disse 
projekter vil udgøre to af flere centrale danske bidrag til Arktisk Råds arbejdsgrupper under 
AMAP. Endvidere indeholder projektet en retrospektiv undersøgelse af nye kontaminanter 
(i første omgang endosulfan). ENVS er ansvarlig for måling af bromerede flammehæmme-
re, PFOS og organochloriner samt nye kontaminanter (se afsnit 5.2.1). Projektet er finansie-
ret af DANCEA og afsluttes årligt med en rapport og en række videnskabelige artikler. 
 
Det omfattende arktiske arbejde vedr. miljøfarlige stoffer i nøglearter vil kunne overføres 
direkte (feltindsats, metoder, analyser mv) ift. undersøgelser omkring effekter af miljø-
fremmede stoffer på dansk vildt, hvilket er et område som BIOS langsomt er ved at bevæ-
ge sig ind på og som ikke er dækket ind under andre institutioner eller projekter.  
 
Projektet ”Marint Affald i de Nordiske farvande” (2013-2014), finansieret af Nordisk Mini-
sterråd understøtter behov for en opsamling af viden og erfaringer omkring overvågning 
og miljøvurderinger af marint affald i de nordiske lande (se yderligere beskrivelse i afsnit 
3.3.3).  
 
Videnformidling  
Effektundersøgelserne videreformidles løbende. Som eksempel havde de to sidste pres-
semeddelelser fra juli-september 2013 efter to måneder affødt mere end 28 mio. unikke 
web-besøg. Herudover deltager gruppen løbende i møder, workshops, konferencer og 
assessment arbejdsgrupper, medlemmer af specialistgrupper herunder f.eks. IUCN og 
HELCOM samt selvfølgelig via de videnskabelige artikler. Arbejdet er også blevet formidlet 
via en række film om feltarbejde, problemstillinger (WindFall Film, DK4) inklusiv senest 
kviksølv-assessmentet (Alphafilm). Resultaterne fra AMAP Core og AMAP screeningsprojekt 
for nye kontaminanter vil indgå i en AMAP Assessment-rapport. 
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Desuden arbejder BIOS inden for EURAPMON - Research and Monitoring for and with Rap-
tors in Europe – et European Science Foundation Research Networking programme (ESF 
RNP), som samler den europæiske rovfugleforskning via udvekslingsprogrammer, work-
shops og sammenfatning af oversigtsartikler. Igangværende rovfuglearbejder har pt. fokus 
på fugle fra Grønland, som beskrevet under ”Forskning”, hvor specielt havørne og i mindre 
grad jagtfalk og sneugler er afhængig af marin kost. 
 
 

 
 

Tværfaglige anvendelsesorienterede forskningsprogrammer i 
Institut for Miljøvidenskab 

 
Ved Institut for Miljøvidenskab blev der i efteråret 2012 startet tre tværfaglige forsk-
ningsprogrammer (Science Programmes), der skal løfte en række centrale og integre-
rede problemstillinger, der er højt prioriteret på den forskningsmæssige og politiske 
dagsorden. Ambitionen med programmerne er stor forskningshøjde inden for samfunds-
relevante miljøområder. Derfor forventes forskningsprogrammerne at bidrage til endnu 
bedre forskningsbaseret rådgivning af myndigheder og andre interessenter og anden 
videnudveksling, primært ved at skabe ny viden og understøtte udviklingen af praktisk 
anvendelige værktøjer og redskaber. Forskningsprogrammerne er tværdisciplinære og 
vil derfor involvere aktiviteter på tværs af de faglige grupperinger på instituttet og vil 
også række ud til hele AU og eksterne samarbejdspartnere.  
 
Forskningsprogrammerne har i 2013 opbygget en række samarbejdsforbindelser, både 
internt på instituttet og til eksterne partnere, bl.a. gennem invitation af eksterne fore-
dragsholdere til instituttet. Dette har medført en række forskningsansøgninger, som nu 
afventer svar. I 2014 forventes forskningsprogrammerne yderligere at blive styrket gen-
nem tiltrædelse af 3 professorer inden for hhv. molekylær mikrobiel økologi og atmo-
sfærisk modellering. Det forventes primært at styrke forskningsprogrammet Miljø og 
Sundhed, men også ’Fremtidens energiproduktion’ samt ’Bæredygtige ressourcestrøm-
me’. Ydermere forventes der i 2014 under forudsætning af fornøden ekstern finansiering 
tilknyttet minimum 1og maksimalt 3 ph.d.-studerende til hvert forskningsprogram med 
tværgående forskningsprojekter indenfor forskningsprogrammernes emner. Disse ph.d.-
projekter vil blive finansieret dels af eksternt finansierede projekter, af ST/AUs ph.d.-
skole GSST samt af instituttet og udgør dermed en strategisk satsning. I 2014 vil der blive 
afholdt 1-2 workshops i hvert forskningsprogram med fokus på facilitering af forsknings-
ansøgninger samt intern og ekstern videnudveksling.   
 
Bæredygtige ressourcestrømme 
Samfundet står over for store udfordringer i forhold til forsyning af energi, fødevarer, 
dyrefoder og andre produkter på en bæredygtig måde. Samtidig er der stigende knap-
hed på vigtige ressourcer og arealer. I forskningsprogrammet udvikles interdisciplinære 
modelleringsredskaber til at belyse ressourcestrømme i en systemisk ramme, der vil gøre 
det muligt at analysere alternative scenarier, at vurdere konsekvenser for kvaliteten af 
de berørte segmenter (jord, luft, vand og affald) samt analysere reguleringsværktøjer. 
Alt sammen for at sikre en fortsat høj miljøkvalitet, bl.a. ved recirkulering af næringsstof-
fer, metaller, plastik og glas, samt bevarelse og forbedring af økosystemers sundhedstil-
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stand og dermed de økosystemtjenester, som samfundet efterspørger. Risikoreduktions-
scenarier, reduceret ressourceforbrug og sundhedsfremmende ressourcestrømme på 
tværs af sektorer er vigtige for en miljømæssig bæredygtig økonomisk vækst. Forsk-
ningsprogrammet har ved opstart fokus på tre områder: 
 

1. Økosystemernes tjenester, fremtidens arealanvendelse og ressourceeffektivitet 
2. Udnyttelse af økosystemtjenester i havet - makroalger, muslinger og fiskeri 
3. Udnyttelse og recirkulering af biomasseaffald fra landbrugsproduktion og hus-

holdninger samt betydning for jordkvalitet, kulstofregnskab og biodiversitet. 
 
Miljø og sundhed 
Miljøet er på mange måder grundlaget for menneskers liv og påvirker i høj grad menne-
skets sundhed.  Mennesker eksponeres via miljøet bl.a. for en lang række potentielt 
sundhedsskadelige partikler, organiske kemikalier og patogene mikroorganismer. På 
baggrund af forskning i sammenhænge mellem miljø og human sundhed, og løsnings-
orienterede aktiviteter, der tager afsæt i miljøteknologi, samfund, økonomi og politik, er 
det overordnede mål for dette forskningsprogram at udvikle og anvende strategier og 
redskaber, som er nødvendige for en effektiv eksponerings- og risikoreduktion. Der foku-
seres på tre områder:  
  

1. Luftkvalitet og luftbårne partikler.  Partikler fra f.eks. biler og brændeovne udgør 
et væsentligt sundhedsrisiko især i byerne, emissioner og kemiske processer i 
luften er ofte helt afgørende for luftkvaliteten og en lang række miljøfremmede 
stoffer bliver primært optaget via luftvejene.  

2. Menneskers eksponering til organiske kemikalier. Der fokuseres på organiske 
kemikalier, som er persistente i miljøet, har potentiale for toksiske effekter eller 
som kan bioakkumuleres i fødekæden. Ny viden og nye redskaber er nødven-
dige for komplekse blandinger i miljøet og eksponeringen til kemikalier, som er 
bundet til f. eks. jord, støv eller luftbårne partikler. 

3. Miljøets betydning for den humane eksponering til patogene mikroorganismer 
og for udviklingen af nye patogener efter spredning til miljøet via menneskelige 
aktiviteter som husdyrgødning og spildevand. Fra miljøet kan den humane ek-
sponering ske via f.eks. luft, vand og fødevarer.  

  
Fremtidens energiproduktion – samspil med sundhed, miljø og klima 
Samfundets langsigtede mål om at blive 100% fossilfri i 2050 kræver en radikal omstil-
ling af anvendte energikilder, energisystemer og energiforbrug. For at forstå og vurdere 
ressource- og miljømæssige konsekvenser af denne historiske omstilling, kræves tvær-
faglig forskning inden for områder som energi, miljø, sundhed, økonomi, sociologi og 
policy-analyse. Dette forskningsprogram vil have særligt fokus på: 
  

1. Energipotentialer fra biomasse til energiformål og deres konsekvenser for ener-
gieffektivitet og CO2-fortrængning.  

2. Miljø- og velfærdsøkonomiske konsekvenser af energi- og transportsystemer og 
påvirkning af miljø, klima og sundhed. 

Samfundsmæssig omstilling til bæredygtig energi med fokus på praksis for husstande, 
virksomheder og enkeltpersoner samt offentlig planlægning og regulering. 
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5.3 Klima - effekter og tilpasning 

Der udføres forskning, overvågning og rådgivning inden for miljømæssige effekter og kon-
sekvenser af og tilpasning til klimaændringer. Arbejdet med de komplekse problemstillin-
ger udføres ofte med en tværdisciplinær tilgang. Arktis er et vigtigt udgangspunkt for 
forskning i klimaet, da klimaforandringerne her mærkes og erfares først og mest. En del af 
forskningen og overvågningen til lands, til vands og i luften foregår således også i og om-
kring Grønland. Denne viden er vigtig for forståelsen af konsekvenserne af klimaforandrin-
gerne i den øvrige del af verden. Videnopbygningen vedrørende tilpasning til klimaforan-
dringer omhandler ændringer i/regulering af økologiske, sociale og økonomiske systemer 
som reaktion på faktiske eller forventede klimaforandringer og disses effekt på samfundet.  

5.3.1 Klimatilpasning og klimaændringers effekter på samfund og sundhed  

Forskning 
ENVS har i 2013 modtaget en bevilling fra Villum fonden på 70,5 mio. kr. til etablering af 
en forskningsstation på St. Nord i Grønland udstyret med state-of-the-art måleudstyr til 
forskning klimaændringer, og hvordan de påvirker luften, havet, geologien og dyr og plan-
ter i det højarktiske område. Forskningsstationen vil stå færdig i løbet af 2014 og en række 
kampagnestudier planlægges i 2015. Da bevillingen dækker etablering og udstyrsom-
kostninger arbejdes der på at skaffe midler til arbejdsløn og logistik gennem bl.a. ansøg-
ninger til Grundforskningsfonden. I den forbindelse er det bl.a. hensigten, at arbejdet skal 
omfatte en række ph.d.- og postdoc-studier. 
 
ENVS forsker i kortlivede drivhuskomponenter samt kulstofflukse mellem atmosfære og 
biosfære samt hav og is. I forhold til kortlivede drivhuskomponenter arbejdes særligt med 
udledninger, transport og afsætning af sod, men også troposfærisk ozon. Under forudsæt-
ning af en skriftlig bevillingsskrivelse vil der i 2014 inden for DANCEA-projektet SLCF (Short 
Lived Climate Forcers) blive fokuseret på sod og ozon i det arktiske miljø, da disse stoffer 
har markant effekt på klimaændringernes hastighed i Arktis.   
 
ENVS er coordinator for EU-projektet BASE (Bottom-up Climate Adaptation Strategies to-
wards a Sustainable Europe) (2012-2014). I projektet undersøges præmisserne for den 
klimatilpasning, der foretages i Europa, for derigennem at forbedre videngrundlaget for 
klimatilpasning i EU. Projektet skal kortlægge, hvor langt de enkelte sektorer og udvalgte 
medlemsstater er i forhold til klimatilpasning, og hvilke mekanismer der skal til for at foku-
sere beslutningstageres og sektorers klimatilpasningstiltag, herunder sammenhængen 
mellem EU og national politik og reelle aktiviteter på regionalt plan. Projektet er centreret 
omkring cost-benefit analyser, integration af klimapolitik på tværs af sektorer og casestu-
dier af klimatilpasningsaktiviteter i byer og landområder. Casestudierne fra de forskellige 
partnerlande skal samlet kunne give anvisninger om, hvordan politikkerne hænger sam-
men og er koordineret, hvordan implementering kan forbedres i klimatilpasningspolitikken, 
samt give input Cost Benefit analyser og integreret modellering. I 2013 blev casestudierne 
udvalgt, og projektet vil arbejde med disse i 2014, og hermed producere viden om klima-
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tilpasning i landbruget og i byerne, omkostninger og gevinster samt viden om hvordan 
politikker og virkemidler påvirker klimatilpasningen. Projektets resultater er relevante som 
erfaringsgrundlag for den videre udvikling af klimatilpasningsstrategier på både statsligt 
og kommunalt niveau.  
 
DCE/ENVS deltager i Joint Programming Initiative "Climate" (JPI Climate) i hhv. Styregrup-
pen og i working group 2 vedr. Climate service. Klima-JPI’et er et europæisk initiativ vedrø-
rende gensidig information om og koordinering af forskningsprogrammer inden for klima-
forskning. En del af JPI er et FP7 CSA-projekt, hvor DCE koordinerer den danske deltagelse 
og ENVS deltager i forbindelse med arbejdet for arbejdsgruppe 2. I den sammenhæng 
skal ENVS i 2014 foretage en mapping af klimaservice-udbydere i Danmark samt sammen 
med DCE og Forskernetværk for Klimatilpasning arrangere en stakeholder-workshop til 
afklaring af deres klimaservice-behov. Konsortiet har fået bevilget en forlængelse frem til 
2018.  
 
For beskrivelse af deltagelsen i Nordic Centre of Excellence (NCoE) NORD-STAR vedr. 
klimatilpasning se afsnit 4.1.1”Samfundsfaglige analyser af grøn omstilling”. 
 
ENVS har opbygget ekspertise omkring fremtidige klimaændringers påvirkning af luftforu-
rening og omvendt. Denne viden bliver anvendt i forskningsprojekter inden for klima og 
klimaændringers effekter og tilpasning hertil. 
 
I 2014 afsluttes Nordisk Ministerråds-projektet ”Future Nordic Air”, som har til formål at be-
regne klimaændringernes indflydelse på helbredseffekter fra luftforurening i de Nordiske 
lande. Projektet vil resultere i to videnskabelige publikationer – dels en modelsammenlig-
ning med fokus på partikler, dels en estimering af betydningen af klimaændringernes 
indflydelse på fremtidige luftforureningsniveauer og afledte ændringer i helbredseffekter 
fra luftforurening. Beregningerne er baseret på EVA-modelsystemet, der udover fremtidige 
ændringer i luftforureningsniveauer også medtager estimerede fremtidige ændringer i 
populationen. Projektet vil ende op med to videnskabelige publikationer, samt en popu-
lærvidenskabelig artikel.  
 
EU-projektet ArcRisk, som afsluttes i januar 2014, har fokus på klimaændringernes indfly-
delse på transporten af persistente organiske forbindelser (POP) til Arktis. Disse data er 
under beregning og forventes publiceret i 2014. Desuden er der forskningsaktiviteter i 
AMAP-programmet med hensyn til klimaændringer og transport af persistente forbindelser 
og kviksølv til Arktis. Specielt interessant er studier over skæbne af ”gammel” forurening, 
der er fanget i kryosfæren. I tillæg til AMAP er der aktiviteter i et DANCEA-projekt til op-
bygning af et nyt instrument-setup, der kan anvendes til måling af emission og deposition 
af kviksølvforbindelser i Arktis. Der har været stor synergi for videreudviklingen af DEHM (se 
afsnit 5.1.1) mellem ArcRisk og DANCEA-projektet ”The effect of climate change versus 
emission change on future atmospheric levels of POPs and Hg in the Arctic”, som blev 
afsluttet i 2013. Inden for EU FP7-projektet ”Global Mercury Observation System” (GMOS) 
(2010-2015) moniteres kviksølv i sne med et nyopsat instrument i Arktis. I GMOS er der 
mere end 20 partnere fra Europa, Nord og Syd Amerika, Asien og Afrika. PEER-partneren 
JRC er blandt deltagerne (se også afsnit 5.1.1). Disse aktiviteter er del af en kontinuerlig 
overvågning i Arktis og bliver løbende afrapporteret og publiceret i videnskabelige tids-
skrifter.  
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Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
ENVS fortsætter aktiviteter inden for klima under European Topic Center (climate change 
adaptation) med fokus på EU’s portal Climate-ADAPT, som er et stort softwarenetværk, 
hvori al information om klimatilpasning i EU søges samlet til støtte for udviklingen af EU’s 
tilpasningsstrategi inden for klima. Netværket administreres og finansieres af Det Europæi-
ske Miljøagentur og er blevet forlænget yderligere for en 5-årig periode (2014-2018). Det 
primære resultat for de første 5 år er portalen Climate-ADAPT, som nu er online. Der er 
direkte henvisning til portalen i EU's klimatilpasnings strategi (2013) som EU's one-stop-
shop for alt vedrørende klimatilpasning. I policy making er det et vigtigt resultat. I 2014 og 
fremad skal indholdet videreudbygges og forbedres. ENVS’s rolle er primært i forhold til 
case studier i portalen samt vurdering af brugervenlighed og relevans. 
 
Videnformidling 
EU-Kommissionen har bedt ENVS stå for den anden Europæiske Klimatilpasningskonfe-
rence i 2015 i København. Der er ydet støtte fra AU, til dette formål, og der undersøges 
yderligere økonomiske støttemuligheder fra fonde og virksomheder i Danmark og resten af 
verden, primært Europa pt., inden et endeligt tilsagn kan gives i januar. Konferencen vil 
sætte fokus på science-policy- samt virksomhedsbaserede løsninger. EU-Kommissionen 
ser meget gerne at konferencen afholdes i København dels fordi ENVS er koordinator for 
BASE-projektet, og dels på grund af Danmarks og Københavns erfaring med offentlige og 
private partnerships til løsning af klimatilpasningsudfordringerne. 
 
I 2014 publiceres en Miljøbiblioteksbog om klimatilpasning, hvori beskrives hvad klimatil-
pasning er, mulige konsekvenser for menneske og miljø, samt strategier og erfaringer med 
klimatilpasning i forskellige miljøer. Endvidere gives der estimater for behov for klimatil-
pasning. 
 
Der planlægges en populærvidenskabelig artikel inden for de fremtidige klimaændringers 
indflydelse på luftforurening og helbredseffekter. 

5.3.2 Klimaændringers effekter på vand og natur 

Forskning 
Klima er et væsentligt tværgående tema i BIOS og omhandler således alle medier dæk-
kende det terrestriske miljø og oplandet: vådområder, vandløb og søer. Klimaændringer 
og tilhørende effekter forventes at have en markant påvirkning på naturen. Der kan bl.a. 
forventes en forskydning i dyrs og planters levevilkår og i deres udbredelse. Generelt vil det 
være sandsynligt at grænserne for nuværende klimazoner forskydes mod nord, og der-
med giver anledning til en geografisk forskydning af en række arters udbredelse. Det gæl-
der både for den terrestriske natur og vandmiljøet. Vandmiljøet forventes desuden at blive 
udsat for et yderligere pres, som vil påvirke den økologiske tilstand: Øget nedbør og æn-
drede nedbørsmønstre forventes at medføre en øget næringsstofberigelse af vandmiljøet, 
som kombineret med stigende temperatur kan resultere i øget algevækst, dårlige lysfor-
hold og mere iltsvind. Endvidere kan øget nedbør og øget intensitet medføre øget hydrau-
lisk påvirkning af bl.a. vandløb, og således også påvirke den økologiske tilstand i vandlø-
bene.  Dertil kommer, at stigende temperaturer kan medføre ændringer af den biologiske 
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struktur i vandmiljøet kombineret med hyppigere forekomst af invasive arter, samt ændret 
stofomsætning i vandmiljøet. 
 
Projektet "Evolutionary responses to climate change", som er finansieret af Villum Fonden 
fortsætter i 2014. I projektet undersøges, om arter kan tilpasse sig til et ændret klima med 
samme hastighed, som ændringerne finder sted. Indtil videre viser resultaterne, at tørke og 
varme ikke påvirker antal eller biomasse af jordens enchytræer (ledorme) eller mikroar-
thropoder (springhaler og mider), men at tørke ændrer artssammen-sætningen. I 2013 
sekventeredes den dominerende enchytræ-art (Cognettia sphagnetorum) indsamlet fra 
plots, der har været udsat for forøget CO2, tørke eller en fuld kombination af tørke, CO2 og 
opvarmning (år 2075-scenariet for Danmark). Analyser af disse sekvenser vil kunne svare 
på, om hurtige, men dog realistiske, ændringer i klimaet vil bevirke genetiske ændringer 
hos en art. I projektet undersøges også planters evne til at tilpasse sig både et ændret 
klima og et samtidigt ændret konkurrenceforhold i plantesamfundet. Forsøg i 2014 vil 
belyse hvorvidt evnen til at respondere evolutionærøkologisk på øget tørke hos planten 
Smalbladet Høgeurt vil blive forværret eller forbedret af en samtidig forøget forekomst af 
græssen Bølget Bunke.  
 
Projektet CLIMAITE (2005-2014), der omhandler langtidseffekter af klimaændringer på 
terrestriske økosystemer og er finansieret af Villum Fonden, afsluttes i april 2014. I feltforsøg 
undersøges de biologiske og biogeokemiske responser i et hedeøkosystem på forøget 
CO2, opvarmning og forøget intensitet af sommertørke. Projektet er et samarbejde med 
DTU og KU. I 2014 vil effekter af klimamanipulationerne blive grundigt analyseret på man-
ge strukturelle parametre og processer. Overordnet set har projektet vist, at tørke har den 
største negative effekt på jordbundssamfundet, hvorimod CO2 virker stimulerende. Når det 
mest sandsynlige scenarie påføres økosystemet (kombineret opvarmning, øget tørke og 
øget CO2), tyder resultaterne på, at disse tre faktorer udligner hinanden for mange para-
metre og processers vedkommende. 
 
Projektet ”Centre for Regional Change in the Earth System” (CRES), er finansieret af Det 
Strategiske Forskningsråd og er et samarbejdsprojekt mellem DMI, AU, GEUS og KU. Projek-
tet har til formål at give en mere præcis forståelse af, hvordan menneskelig aktivitet vek-
selvirker med naturlige processer. I CRES etableres en multidisciplinær dansk videnskabe-
lig platform, som involverer interessenter med klimatilpasningsbehov. Resultaterne fra 
aktiviteterne i CRES vil være innovative og leverer operationelle løsninger til kvantificering 
af usikkerheder relateret til klimaændringer og mere fuldstændige beskrivelser af effekter-
ne på hydrologi, biologi og samfund for danske forhold. Resultaterne er høj grad anvende-
lige i forhold til fremskrivning af belastningsmodeller anvendt i miljøforvaltningen. Projektet 
afsluttes i 2014 med levering af bl.a. en videreudviklet SWAT-model mhp. integrering med 
sømodeller, hvor målet er at kunne fremskrive effekten af klimarelaterede påvirkninger. 
Som beskrevet i afsnit 3.2.2 ”Søer og vandløb – struktur og funktion” er resultaterne fra pro-
jektet “Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on European fresh-
water ecosystems” (REFRESH) væsentlige ifm. CRES og begge projekter har både national 
og international betydning i forhold til myndighedernes fremtidige håndtering af en for-
ventet ændret klimasituation. 
 
Projektet ”Klimaeffekter på landbaserede økosystemer og deres levende ressourcer i 
Grønland”, er finansieret af Miljøministeriet og er et samarbejdsprojekt med Grønlands 
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Klimaforskningscenter (GCRC). Projektet besvarer spørgsmål omkring, hvorledes forvente-
de klimaændringer i Grønland vil påvirke de naturlige ressourcer og deres miljø i forskelli-
ge terrestriske og limniske økosystemer på tværs af klimagradienter. Den limniske del af 
projektet fokuserer på analyse af eksisterende data samt nye data. Nye data er indsamlet 
langs en klimagradient i Godthåbsfjorden, gående fra iskanten i øst (bunden af Godthåbs-
fjorden) til kysten vest for Nuuk (Nordlandet). Foreløbig er der indsamlet prøver på Nord-
landet, i bunden af Godthåbsfjorden og nord for Godthåbsfjorden. I 2013 er der oparbej-
det prøvemateriale og i 2014 afsluttes projektet med en rapport kombineret med udarbej-
delse af internationale artikler.  
 
BIOS indgår i de tre terrestriske, marine og limniske programmer under Arctic Research 
Center (ARC). Der er i 2013 gennemført feltkampagner, som understøtter arbejdet i såvel 
GCRC (se ovenfor) som GEM (se afsnit 5.3.3). Feltkampagnerne er gennemført med hen-
blik på at skabe mest mulig synergi mellem terrestriske og akvatiske projekter, såvel fag-
ligt, prøvetagningsmæssigt som logistisk. Der er i 2013 foretaget prøveindsamling nord for 
Godthåbsfjorden og i 2014 skal data bearbejdes, ligesom der skal skrives om oparbejdede 
resultater og eksisterende data med henblik på beskrivelse af potentielle klimaeffekter i 
Grønland. En større feltkampagne forventes gennemført i Young Sund i maj-oktober og en 
mindre felt kampagne i samarbejde med Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Geo-
science, AU, planlægges ligeledes gennemført i sommeren 2014. 
 
BIOS deltager gennem ARC i Arctic Science Partnership (ASP), som er et strategisk samar-
bejde mellem ARC, Grønlands Naturinstitut i Nuuk og University of Manitoba, Canada. 
Samarbejdet giver muligheder for udnyttelse af fælles logistik, apparatur og analysemeto-
der. Ovennævnte feltkampagne er også planlagt som en del af ASP-samarbejdet og der 
er desuden planlagt feltkampagne i Nordgrønland i 2015.   
  
Som beskrevet i afsnit 3.2.1 og 3.2.2 indgår BIOS i EU FP7-forskningsprojektet MARS – Ma-
naging Aquatic Ecosystems and Water Resources under Multiple Stress, hvor det overord-
nede formål er at levere forskningsbaseret viden, der kan forbedre implementering af 
Vandrammedirektivet. På sø-området skal der i 2014 gennemføres et feltforsøg i forsøgs-
anlægget ved Lemming vedrørende interaktioner mellem multiple stressorer, herunder 
stressorer, der emitterer effekter af klimaforandringer: ekstrem temperaturstigning (hede-
bølge) kombineret med eutrofiering. 
 
I forbindelse med vurdering af effekter af klimaforandring indgår BIOS i en forskningsan-
søgning om klimaforandringer og fiskeproduktion i Volta-søen i Ghana. Søen er med et 
areal på 8500 km2 verdens største, menneskeskabte ferskvandsreservoir. Produktion og 
fangst af fisk i søen er vigtig for Ghanas økonomi og udgør livsgrundlaget for mange gha-
nesere. Der er bekymring for, at klimaforandringer med højere temperatur og mindre 
vandtilførsel til søen vil forringe fiskeproduktionen og dermed livsvilkårene for mange 
mennesker. I et treårigt projekt ansøgt hos Danida skal forskere fra BIOS sammen med 
forskere fra Water Research Institute i Accra ved hjælp af klimamodeller, oplandsmodeller 
og sømodeller undersøge effekter af klimaforandringer på søen og mulighederne for fi-
skeproduktion i fremtiden. Resultater fra projektet skal indgå i igangværende arbejde i 
Ghana med at tilpasse forvaltning af naturressourcerne til kommende klimaforandringer. 
Projektet starter i juni 2014 med et kick-off møde og en workshops for stakeholders i Gha-
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na. I 2014 starter uddannelsen af to ph.d.-studerende, dataindamling igangsættes, og 
ghanesiske forskere og ph.d.-studerende kommer på studieophold på AU. 
 
Projektet “Effects of climate changes on ecosystems – a global comparative analysis” 
(ECOGLOBE) er tværfagligt ph.d.-program finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrel-
sens mobilitetspulje. Målet er at udvide vores generelle kendskab til klimaændringers ef-
fekt på økosystemer ved at udnytte komparative studier langs klimagradienter. I projektet 
udnyttes en interdisciplinær tilgang til miljøforskning set i et klimaændrings perspektiv, 
hvilket involverer dels samarbejde på tværs af sektioner og faggrupper i BIOS og ENVS og 
dels samarbejde med internationale forskningsinstitutioner. I programmet udnyttes ind-
samlede miljødata fra NOVANA programmet, data fra Greenland Ecosystem Monitoring 
(GEM) (se afsnit 8.4) samt andre moniteringsprogrammer fra Sydamerika, Sydeuropa samt 
data indsamlet gennem den 3. Galathea-ekspedition. Nye statistiske værktøjer vil blive 
anvendt til modellering af klimamønstre og processer på forskellige spatio-temporale 
niveauer. Arbejdet vil blive suppleret med målrettede laboratorie- og feltdata samt socio-
økonomiske analyser af ecosystem services. I 2014 afsluttes et af ph.d.-projekterne med en 
afhandling og et antal internationale publikationer. I projektet er der anvendt nye databe-
handlingsværktøjer og der er udført sammenlignende studier til vurdering af klimaeffekter 
på terrestrisk samfundsniveau. ECOGLOBE fortsætter ind i 2015. 
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
Såvel CRES som REFRESH (se forrige afsnit) bidrager med viden, som vil få stor betydning 
for myndighedernes håndtering af fremtidige klimaforanledigede hændelser.   
 
Parallelt med GCRC projekterne kører Nuuk Biobasis-projektet (se også afsnit 5.3.3), som 
er et DANCEA-finansieret projekt og udføres i samarbejde med Grønlands Naturinstitut og 
indgår som en del af projektet ”Nuuk Basic”. Projektet er et standardiseret moniterings-
program, der dækker et afstrømningsområde i Kobbefjord syd for Nuuk, som repræsente-
rer de lavarktiske områder. Formålet er at dokumentere klimarelaterede ændringer i de 
biologiske systemer og processer. Ferskvandsdelen moniterer to søer, hvori de fysiske og 
vandkemiske samt biologiske elementer som fisk, planter og plankton overvåges. Forelø-
big viser resultaterne at disse systemer responderer meget hurtigt på klimabetingede æn-
dringer. Det samlede Nuuk Basic-projekt har meget stor samfundsmæssig interesse i Grøn-
land, da de afledede resultater kan bidrage til en vurdering af den fremtidige miljøbelast-
ning af grønlandske farvande, og hermed også Grønlands fremtidige fiskerimuligheder.  
 
Videnformidling 
Viden fra de beskrevne projekter vil blive præsenteret på projektrelaterede workshops, 
fagdage, temadage og i undervisningssammenhæng. Viden vil blive formidlet overfor en 
personkreds dækkende forskere, administratorer og studerende, og vil ske gennem såvel 
foredrag, oplæg og rapporter. Konkret deltages eksempelvis i American Geophysical Uni-
on’s (AGU) og European Geosciences Union’s (EGU) konferencer, der ligger i henholdsvis 
forår og efterår 2014.  

5.3.3 Klimaeffekter i arktiske økosystemer 

Forskning 
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I Arktis forventes den hastige opvarmning at få store konsekvenser for dyr og planter gen-
nem specielt ændringer i snedække og tø/frost-processer og blandt andet overvågnings-
programmerne i GEM (Greenland Ecosystem Monitoring), som koordineres af DCE, skaber 
et unikt bidrag til den samlede forståelse af klimaeffekters betydning for Arktis. 
 
BIOS er leder af Arctic Research Centre (ARC), som skal være et førende internationalt 
center ved AU for naturvidenskabelig, miljø- og sundhedsforskning og -uddannelse i Arktis. 
Centeret går på tværs af AU med forskere fra to af de fire hovedområder og relevante 
danske og grønlandske institutioner. Centeret er således interdisciplinært og involverer 
bl.a. oceanografer, læger, biologer, statistikere, geografer og geologer, der skal samarbej-
de i og omkring en række forskningsprojekter, hvis formål er at svare på en række kritiske 
spørgsmål omkring klimaændringer og Arktis bl.a. med fokus på Grønland. Centeret ind-
går som partner i Arctic Science Partnership (ASP) sammen med Naturinstituttet i Nuuk og 
University of Manitoba i Canada. Også ENVS deltager aktivt i centret med bl.a. kompeten-
cer i monitering og forskning i luftkvalitet, luftpartiklers betydning for effekt af klimaæn-
dringer i Arktisk og luftbårne kontaminanter. 
 
INTERACT (infrastrukturprojekt under EU’s 7. rammeprogram) afsluttes i 2014. Formålet 
med projektet er at forbedre samarbejdet mellem arktiske, terrestriske stationer gennem 
harmonisering af dataindsamling, udveksling af forskere og fælles forskningsprojekter. I 
2014 forventes publiceret en større rapport i Best Practices for Station Mangers, ligesom der 
forberedes ansøgning til Horizon2020 mhp. fortsættelse af INTERACT i perioden 2015-
2018. 
 
Projektet ”Hvor flyver Nordøstgrønlands kjover hen?” har til formål at kortlægge migrations-
ruten for denne art fra ynglepladserne i Arktis til overvintringspladserne i det sydlige Afrika. 
Aktiviteterne i 2014 indbefatter genfangst af mærkede fugle samt videnskabelig bear-
bejdning af indsamlede data. Projektet er støttet af Aage V. Jensens Fonde og afsluttes i 
2014 med et videnskabeligt manuskript. 
 
CIRCE (Center for Informatics Research on Complexity in Ecology) er et projekt bevilget af 
AU Ideas-midlerne og løber til udgangen af 2015. Projektets formål er, at undersøge be-
tydningen af kompleksitet omkring hvorledes økosystemer fungerer og responderer på 
miljømæssige ændringer, med fokus på tre primære kompleksitetsfaktorer: artssamspil, 
spredning og miljøvariabilitet. En af de involverede ph.d.-studerende forventer at afslutte 
med en ph.d.-afhandling med fokus på arktiske økosystemer i 2014. Se endvidere afsnit 
3.2.2. for uddybende beskrivelse af dette projekt.  
 
BIOS deltager i Grønlands Klimaforskningscenter (GCRC) med et projekt, som fokuserer på 
indsamling af eksisterende data på landbaserede økosystemer i Grønland med henblik på 
at kortlægge de mulige effekter af klimaændringer på de terrestriske og limniske økosy-
stemer og de levende ressourcer – se afsnit 5.3.2. I 2014 vil projektet fokusere på den af-
sluttende videnskabelige bearbejdning af data. 
 
I ”DEFROST - Seasonality of Carbon fluxes” undersøges kulstofbalancen og processer om-
kring disse i hele Arktis med fokus på dynamik og drivers. BIOS deltager med et ph.d.-
projekt, der i 2014 fokuserer på den nord-amerikanske del af det circumpolare område. 
Projektet har stor relevans for forståelsen af klimaændringers indflydelse på arktiske feed-



 

 
 

90 DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 
AARHUS UNIVERSITET 

back-mekanismer. Hele DEFROST er en del af Topforskerinitiativet, som finansieres af 
NordForsk og udløber i 2014. Projektet koordineres med ENVS. 
 
Projektet ” Blåmuslingen som indikator for klimaforandring” er finansieres dels af Arctic 
Research Centre dels af 15. Juni Fonden. Projektet formål er at undersøge hvordan udbre-
delsen af arter påvirkes af klimaforandringer i Arktis. Arbejdet foregår langs hele den na-
turlige klimagradient langs Grønlands vestkyst og er baseret på den detaljerede viden, der 
findes om blåmuslingen i Nuuk via moniteringsarbejdet i ”Greenland Ecosystem Monito-
ring” (GEM) -programmet. Projektet bidrager til en langsigtet GEM-strategi om opskalering 
af den detaljerede viden fra to grønlandske moniteringssites til hele Grønland. I 2014 vil 
der bliver gennemført feltarbejde i det nordlige Grønland, og man vil deltage i en interna-
tional workshop i et forsøg på at koordinere med tilsvarende projekter på Svalbard. 
 
ECO-TIDE er et projekt, der er finansieret af Århus Universitets forskningsfond. Formålet er 
at foretage en grunding beskrivelse af tidevandszonens struktur og diversitet i Grønland. 
Dette vil udgøre en vigtig baseline for at kunne identificere fremtidige ændringer relateret 
til klimaforandringer. Projektet afsluttes i 2014 med en workshop og analyse af indsamlede 
data med henblik på udarbejdelse af videnskabelige publikationer.   
 
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse 
BIOS har i samarbejde med amerikanske forskere været ledende i udviklingen af et terre-
strisk overvågningsprogram for Arktis i regi af Circumpolar Biodiversity Monitoring Pro-
gramme (under Arktisk Råd arbejdsgruppen CAFF) og i 2013 blev den fireårig monite-
rings- og implementeringsplan for programmet udarbejdet og godkendt. Projektet involve-
rer forskere fra hele Arktis og har officielt status som Arktisk Råds forskningsbaserede moni-
teringsprogram for økosystemer og biodiversitet i Arktis. Arbejdet, som udføres som et led i 
aktiviteterne under Arctic Research Centre, sker i et samarbejde med Grønlands Naturinsti-
tut, men er ledet af BIOS og finansieret af DANCEA og Nordisk Ministerråd. Projektet fort-
sættes i 2014, og en international implementeringsworkshop under den terrestriske gruppe 
i CBMP afholdes i første del af året. BIOS har efter Arktisk Råds Ministermøde i oktober 2013 
sammen med de amerikanske forskere overtaget chair-rollen for det samlede Circumpo-
lar Biodiversity Monitoring Programme efter Canada. Rollen som co-chair varetages i en 
toårig periode frem til næste ministermøde i 2015, dog med mulighed for en forlængelse 
frem til 2017. 
 
Arctic Biodiversity Assessment afsluttes endeligt i 2014 med offentliggørelse af bogen 
omhandlende den første samlede vurdering af status for og trusler mod arktisk biodiversi-
tet. Arbejdet udføres i regi af Arktisk Råd-arbejdsgruppen CAFF og finansieres af DANCEA.  
 
Under programmet Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), som koordineres af DCE, 
gennemføres en integreret og langsigtet overvågningsindsats af klimaændringers indfly-
delse på marine og terrestriske økosystemer i Grønland med udgangspunkt i det højarkti-
ske område Zackenberg i Nordøstgrønland (Zackenberg Basic (ZERO)) og det lavarktiske 
område omkring Kobbefjord ved Nuuk i Vestgrønland (Nuuk Basic (NERO)). GEM er orga-
niseret som et center uden mure med deltagelse af forskere fra DCE, KU, GEUS, Grønlands 
naturinstitut og Asiaq – Grønlands Forundersøgelser. Programmet finansieres via DANCEA. 
Arbejdet i ZERO- og NERO-moniteringsprogrammerne, GeoBasis og BioBasis, videreføres 
finansieret af DANCEA. BioBasis Zackenberg varetager overvågningen af de biologiske 
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komponenter i de terrestriske og limniske økosystemer, hvor GeoBasis varetager overvåg-
ningen af de fysiske komponenter i de terrestriske økosystemer. Aktiviteter i 2014 vil være 
feltarbejde (seks mdr.), kvalitetssikring og validering af data samt afrapportering. Endvide-
re har BioBasis og GeoBasis i fællesskab startet et ph.d.-studium, som fokuserer på opska-
lering af resultaterne fra Zackenberg og Nuuk. I 2014 vil dette arbejde primært tage ud-
gangspunkt i Zackenberg-området med snemodellering, vækstsæson og plantefænologi 
i centrum. Et andet ph.d.-studium fokuserer på vegetationsændringer i Arktis generelt og 
Zackenberg specifikt, og vil efter dataindsamlingen i 2013 udarbejde prædiktive modeller 
for Zackenbergområdet i løbet af 2014. Projektet InterActions (2011-14) indgår som en del 
af BioBasis Zackenberg og har til formål at koordinere indsamlingsprotokoller for en række 
terrestriske vertebrater på Zackenberg, Traill Ø og Hochstetter Forland, der alle ligger i 
Nordøstgrønland. Aktiviteter i 2014 vil være feltsæson (tre mdr.), datavalidering samt vi-
denskabelig bearbejdning af indsamlede data. Der vil endvidere i 2014 være fokus på 
fornyelse af database og formidling af data fra GEM-aktiviteterne hvortil BioBasis- og 
GeoBasis-programmerne rapporterer. GEM skaber et unikt bidrag til den samlede forståel-
se af klimaeffekters betydning for Arktis. 
 
Projektet ”Bevægelsesmønstre hos moskusokser i verdens største nationalpark” finansieres 
af 15. Juni Fonden og Miljøstyrelsen.  Moskusokser ved Zackenberg blev i 2013 udstyret 
med satellitsendere for derigennem at kortlægge deres færden. Ved at koble locations-
data med remote sensing-data kortlægges yderligere de miljømæssige faktorer, der er 
betydende for moskusoksernes færden. Projektet udføres i samarbejde med København 
ZOO. I 2014 indledes den videnskabelige bearbejdning af de indsamlede data. Projektet 
slutter i 2015. 
 
Projektet ”En plantegeografisk undersøgelse af Østgrønland” finansieres af DANCEA. Pro-
jektets formål er at kortlægge karplantefloraen i Østgrønland mellem den 62. og 74. bred-
degrad og lave en synoptisk undersøgelse af Grønlands plantegeografi. I 2014 foretages 
materialegennemgang på Botanisk Museum, KU og der udarbejdes udbredelseskort af en 
del af de forekommende karplantearter.  
 
Projekt om kortlægning af vigtige biodiversitetsområder med henblik på etablering af 
netværk af beskyttede områder i Grønland afsluttes i 2014. Det primære resultat vil være 
en opdateret oversigt i rapportform over økologisk vigtige og sårbare områder for en lang 
række arter og naturtyper i Grønland samt områder, hvor der kan identificeres hotspots 
med særlig vigtighed. Projektet vil desuden rådgive Grønlands Selvstyre i udarbejdelsen af 
forvaltningsplaner. Projektet er finansieret af DANCEA. 
 
GEM-moniteringsprogrammet er ikke for nuværende i stand til at kvantificere hvorledes 
det stigende CO2-indhold i atmosfæren fører til forsuring i de to GEM moniteringsfjorde: 
Young Sund ved Zackenberg og Kobbefjord ved Nuuk. Projektet ” Implementering af for-
suringsmonitering i GEM” er finansieret af DANCEA samt Arctic Research Centre og har til 
formål at etablere en baseline med pH-målinger i de to fjorde. I 2014 vil der bliver indsam-
let data og analyseret prøver indsamlet i 2013. 
 
Formålet med ”Petax”-projektet at supplere den detaljerede information om phyto- og 
zoo-planktons artssammensætning og funktion i de to GEM-fjorde i Grønland med under-
søgelser langs den østgrønlandske kyst og således bidrage til at opskalere viden fra GEM 
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til hele Grønland. I 2014 vil der bliver arbejdet på udarbejdelse af videnskabelige publika-
tioner. 
 
Videnformidling  
Arctic Research Centre forventes at medføre en del populærfaglig formidlingsaktivitet og 
dertil kommer diverse workshops og populærvidenskabelige artikler. 
 
Zackenberg Annual Report er afrapportering af aktiviteter og data i forbindelse Zacken-
berg Basic samt diverse forskningsprojekter på forskningsstation Zackenberg. I 2014 
udgives ZERO - Zackenberg Ecological Research Operations 19th Annual Report. Projektet 
løber til 2015 og finansieres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Desuden udgives NERO 
- Nuuk Ecological Research Operations 7th Annual Report som rapportering fra Nuuk Basic 
programmet. 
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6 Videregående uddannelse 
Forskningen og den forskningsbaserede myndighedsunderstøttelse på natur- og miljøom-
rådet danner basis for den miljøfaglige, anvendelsesorienterede uddannelse på AU. 
 
ENVS og BIOS bidrager til forskeruddannelse gennem ph.d.-stipendier, ph.d.-kurser og 
ph.d.-summer schools. Institutterne bidrager desuden til uddannelse på kandidatniveau 
gennem tilknytning og vejledning af specialestuderende, hvilket også bidrager til at un-
derstøtte rekrutteringen til forskeruddannelse ved institutterne.  
 
BIOS og ENVS varetager undervisning på bachelor- og kandidatniveau primært på AU, 
men også på andre universiteter – danske såvel som udenlandske. På AU er institutterne i 
2014 eksempelvis ansvarlig for bachelorkurset ”Arthropoders økologi og diversitet” (BIOS i 
samarbejde med Naturhistorisk Museum) og for kandidatkurserne ”Natur- og miljøforvalt-
ning” (ENVS og BIOS), ”Modeller og overvågningsdata i natur- og miljøforvaltning” (BIOS), 
”Oplandsanalyse og –forvaltning” (BIOS), ”Søers økologi” (BIOS), ”Vandløbsøkologi”, (BIOS), 
Natur- og miljøpolitik” (ENVS), ”Miljø-økonomi” (ENVS), ”Fugle og pattedyrs økologi og for-
valtning” (BIOS) og ”Biologisk bekæmpelse” (BIOS), alle ved Science and Technology samt 
for kandidatkurset ”Miljøsociologi” (ENVS) ved School of Business and Social Sciences, AU. 
BIOS er desuden ansvarlig for kursuspakken ”Agroøkologi, fødevaresystemer og fødevare-
sikkerhed” under den tværfakultære (Arts og Science and Technology) kandidatuddan-
nelse ”Miljø- og konfliktanalyse”. BIOS og ENVS har derudover sammen udviklet en tværvi-
denskabelig fagpakke (30 ECTS) under overskriften ”Natur- og miljøforvaltning” til kandi-
datoverbygningen ved ST. Fagpakken er rettet mod de kandidater, der har planer om et 
arbejdsliv inden for den offentlige natur- og miljøforvaltning – både stat og kommuner – 
men også for kandidater, der stiler mod den private sektor med henblik på rådgivning 
inden for natur og miljø. Igen i 2014 udbyder BIOS og ENVS i samarbejde masteruddan-
nelsen i "Risikostyring inden for Miljø og Sundhed (MRMS)".  
 
I et særligt samarbejde mellem Center for Arktisk Teknologi (ARTEK), DTU og BIOS/Arctic 
Reseach Centre er kurset ”Mineralske ressourcer i Arktis: Miljøeffekter og forebyggelse” 
blevet udviklet. Kurset blev introduceret i efteråret 2013 og udbydes på ARTEK i Sisimiut, 
Grønland. BIOS bidrager med undervisning inden for miljøvurdering, økosystem sensitivitet, 
lovgivning og oliespildsberedskab, mens ARTEK bidrager inden for mineaffaldskarakterise-
ring, og tekniske aspekter vedrørende metoder til at minimere miljøeffekter af råstofaktivi-
teter. I tillæg bidrager både GEUS, DMI og relevante virksomheder med gæsteforelæsnin-
ger. Det er finansiering fra olievirksomheden Capricorn Energy, der har gjort udviklingen af 
og undervisningen på kurset de første to år mulig. Capricorn Energy har doneret midler fra 
en undervisningsfond, de oprettede i forbindelse med deres ”Impact Benefit Agreement” 
med Råstofdirektoratet i Grønland, da de fik licens til undersøgelsesboringer i 2011. Der-
udover har Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i Danmark 
gennem ”University of the Arctic” (UARCTIC) for nylig doneret midler til udvikling af e-
baseret undervisningsmateriale, for at gøre kurset tilgængeligt for studerende fra alle 
UARCTIC’s medlems universiteter, og integreret i et nyt Nordisk Masterprogram under ud-
vikling ”Nordic Mining School” fra 2015. Med denne finansiering er hensigten at producere 
unikke virtuelle feltbesøg i miner og på offshore installationer i Arktis - steder som normalt 
er svært tilgængelige.  
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Der arbejdes desuden på udvikling af nye kurser, eksempelvis inddrager ENVS forsknings-
feltet ”Samfundsanalyser af grøn omstilling” i opbygningen af en planlagt kandidatuddan-
nelse i miljøvidenskab. Kandidatuddannelsen etableres omkring to spor: ”Environmental 
science” og ”Environmental Policy Analysis”, hvor det første spor er naturvidenskabeligt, 
mens det andet er samfundsvidenskabeligt. Uddannelsen omfatter undervisning inden for 
de disciplinære tilgange, men lægger meget vægt på tværgående uddannelse og pro-
jekter for at udvikle tværfaglig forståelse og metodekendskab til forvaltning af miljø og 
natur. I 2014 udføres akkreditering og brugerundersøgelser. Uddannelsen forventes at 
blive udbudt i 2015. 
 
Internationalt er BIOS/ENVS bl.a. involveret i følgende aktiviteter på uddannelsesområdet:  
 
´Building Stronger Universities in Developing Countries´ (BSU) er et langsigtet DANIDA-
finansieret samarbejdsprogram mellem udvalgte universiteter i udviklingslande i Afrika og 
Asien og de otte danske universiteter (AU, KU, RUC, AAU, SDU, DTU, CBS, IT). Målet med 
BSU er at styrke institutionel kapacitetsopbygning inden for tertiær uddannelse og forsk-
ning ved kompetenceudvikling og -opgradering af universitetsansatte og -studerende i 
udviklingslande. BSU var under opstartsperioden (2010-2013) organiseret i fire tematiske 
platforme på baggrund af DANIDA’s prioriteter inden for udviklingsbistanden. Sekretariatet 
for platformen ´Environment & Climate´ var placeret ved BIOS og bestod af én koordina-
tor (fuldtids-finansieret af DANIDA), som havde ansvar for programledelse, koordinering, 
netværk, kommunikation og administration af platformens aktiviteter. BSU fase I blev ved 
udgangen af 2013 afsluttet med rettidig opfyldelse af alle mål ifh. aktivitetsplanen. Tilbage 
forestår den narrative og finansielle afrapportering af fase I med deadline ultimo juni 2014. 
BSU fase II forløber fra januar 2014 til november 2016.  Bevillingen fra DANIDA til fase II 
fordobles ift. fase I til i alt 100 mio. kr. BSU fase II bygger på erfaringerne og resultaterne 
opnået i fase I, og mange af aktiviteterne forventes at fortsætte. Grundet programmets 
succesfulde opstart og et øget ønske om at styrke ejerskab til BSU-programmet i udvik-
lingslandene, har DANIDA vurderet ”syd-universiteterne” parate til at overtage ansvaret for 
projektledelse. BSU-programmet bliver herved 100 % syd-drevet i tråd med øvrige euro-
pæiske udviklingsprogrammer. Det organisatoriske design ændres fra fire tematiske plat-
forme drevet fra nord til, at i alt syv (af DANIDA) udpegede syduniversiteter i hhv. Uganda, 
Ghana, Tanzania og Nepal hver især formulerer en interdisciplinær programpakke for BSU 
fase II, som forventes konkurrenceudsat af DANIDA blandt de danske universiteter primo 
marts 2014. AU forventes at indsende ansøgninger ifm. fase II-udbuddet koordineret af AU 
Science and Technologi-enheden Research, Talent and Internationalization. 
 
BIOS er involveret i Sino-Danish Centre for Education and Research (SDC), som blev startet 
i Beijing i efteråret 2009. Den egentlige kandidatuddannelse startede i sept. 2012. SDC er 
et samarbejde omkring forskning og undervisning mellem Danske Universiteter, Ministeriet 
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og University of Chinese Acade-
my of Sciences (UCAS). Det overordnede formål med SDC er at styrke samarbejdet mel-
lem danske og kinesiske forskningsmiljøer samt at tilbyde målrettede master- og ph.d.-
uddannelser med relevans for industri, samfund og miljø. BIOS har især bidraget til promo-
veringen af temaet Vand og Miljø, og den tilhørende masteruddannelse med start i sept. 
2012. BIOS var ansvarlig for 3 kurser på uddannelsen i 2013, og det forventes at de sam-
me 3 kurser vil fungere i 2014. Ligeledes er iværksat 3 ph.d.-studerende, som alle vil køre 
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også i 2014. De første danske og kinesiske kandidater med en master i Water and En-
vironment vil blive færdige i 2014. 
 
ENVS samarbejder med Padova Universitet (Quality and Environment Research Center – 
CESQA) om undervisning i systemer til bæredygtig ressourceforvaltning, samt om mulig-
heden for at udvikle internationale ph.d.-kursusprogrammer og udveksling af studerende. 
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7 Nøgletal 
Økonomiske rammer 
De samlede budgetterede indtægter for 2014 anført i tabel 1 herunder dækker DCE inkl. 
den forskning, forskningsbaserede myndighedsbetjening, forskeruddannelse og undervis-
ning samt formidling på natur- og miljøområdet, som udføres på institutterne ENVS og 
BIOS. Indtægterne er fordelt på 8 overordnede faglige temaer.   
 
Af de samlede budgetterede indtægter på 330,3 mio. kr. udgør den 4-årige rammeaftale 
med Miljøministeriet med baggrund i reservationsbevillingen vedr. miljøundersøgelser på 
finansloven 125,1 mio. kr. og således ca. 38 % af de samlede indtægter. Bevillingen ifm. 
rammeaftalen danner basis for DCE’s forskningsbaserede myndighedsunderstøttelse. Som 
allerede nævnt i indledningen anvendes en del af bevillingen som grundlag for oprethol-
delse og udvikling af de forskningsmiljøer, der er forudsætningen for at kunne varetage 
forskningsbaseret overvågning og rådgivning i relation til myndighedsbetjeningen. Midler-
ne indgår som medfinansiering i eksternt rekvirerede forskningsprojekter, idet forudsæt-
ningen for varetagelsen af de i rammeaftalen angivne forskningsområder er, at DCE til-
trækker yderligere ressourcer i betydeligt omfang. Disse øvrige indtægter er budgetteret til 
205,2 mio. kr. på baggrund af seneste års opnåede finansiering. Indtægterne omfatter 
således bl.a. bevillinger fra forskningsråd, nationale og internationale forskningsprogram-
mer samt kontrakter/opgaver for andre myndigheder og erhverv både nationalt og inter-
nationalt og fordeler sig på 104,2 mio. kr. fra danske forskningsråd m.m., 28,7 mio. kr. fra EU 
og 17,2 mio. kr. fra det øvrige udland. Derudover indgår Miljøministeriet aftaler med DCE 
om udførelse af yderligere opgaver, end hvad der følger af rammeaftalen (anslået 55,2 
mio. kr.). 
 
 
 
Tabel 1  
Budgetterede indtægter 2014 (mio. kr.) 

Tema1   
Rammeaftale 

Miljøministeriet2 
Øvrige  

indtægter  I alt 

  
125,1 205,2  330,3 

Natur 18,3 48,1  66,4 

Vand 35,4 40,0  75,4 
Samfund 11,0 8,6  19,7 
Grønland 5,8 51,7  57,6 
Luft 29,6 21,3  50,9 
Kemi og bioteknologi 5,6 19,4  25,0 
Klima 10,1 14,6  24,8 
Tværgående 9,1 1,4  10,5 

noter: 
1 fagområde-opdelingen skal tages med forbehold, idet projekter kan dække flere områder lige godt, men 

for hvert projekt er der foretaget en vurdering om den overvejende emnemæssige tilknytning. 
2 beløbene under rammeaftalen er et udtryk for det forventede forbrug af bevillingen, som følger af dels de 

aftalte opgaver dels medfinansieringsbehovet, hvilket kan skifte mellem fagområder over årene afhængig 

af udbuddet af eksterne programmer og puljer og forskningsmiljøernes succesrate med ansøgninger. 
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Formidling og publikationer 
Prognose for udvalgte kvantitative produktindikatorer er sammenfattet i tabel 2 nedenfor. 
Tallene for Arbejdsprogram 2014 (AP14) er sammenstillet med den tilsvarende prognose 
for 2013 (AP13) samt resultatet for 2011 og 2012.  
 
 
Tabel 2 

Publikation R2011 R2012 AP13 AP14 

Artikler, peer reviewed 377 372 346 350 

Ph.d.-afhandlinger 9 7 17 20 

Videnskabelige rapporter (rådg.) 133 111 86 102 

Bidrag til videnskabelige rapporter (rådg.) 39 21 - 25 

Forskningsformidlende bøger 2 0 6 5 

Bidrag til forskningsformidlende bøger 4 5 - 1 
 
 
Udover videnskabelige rapporter (som også inkluderer tekniske rapporter) udarbejdes 
diverse faglige redegørelser og besvarelser af høringer. I alt forventes et samlet antal råd-
givningspublikationer på niveau med 2011 og 2012: ca. 260. 
 
DCE’s rådgivningspublikationer offentliggøres på centrets hjemmeside http://dce.au.dk og 
orientering om nye rapporter fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i 
dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng sker via nyhedsbrevet ”Nyt fra DCE”, som 
har eksisteret siden juni 2012. Nyhedsbrevet har p.t. knap 1350 abonnementer og antallet 
forventes fortsat at stige i løbet af 2014. 
 
 
 

http://dce.au.dk/
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